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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟ 
ΛΑΚΕΖΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙ͂Λ. 

υ 
3 ᾿ τ «ς . 

ἔα», 1, 233) ἐγὼ ἐννοήσας ποτὲ, ὡς ἡ Σπάρ- 
υ ᾿ 

τη, τῶν ὀλιγανϑρωποτάτων πόλεων οὖσα, δυνατω- 
’ Ἔν ' ΕῚ -«ενγ- ! ΕῚ ᾿ τάτη τὲ καὶ ὀγομαστοτάτη ἐν τῇ “Ελλάδι ἐφάνη, 

ἐθαύμασα, ὅτῳ ποτὲ τρόπῳ τοῦτ᾽ ἐγένετο" ἐπεὶ μὲν- 
τον κατενόησα τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν “Σπαρτιατῶν, 

3 ᾿ 
οὐκ ἔτι ἐθαύμαζον. 2 «Τυκοῦργον μέντοι τὸν ϑὲν- 
τὰ αὐτοῖς τοὺς νὐμους » οἷς πειϑόμενοι, ηὐδαιμόνη- 
σαν, τοῦτον καὶ ϑαυμάζω, καὶ εἰς τὰ ἔσχατα μάλα 

ε ωῳ “Ὁ δὴ ᾽ 

σοφὸν ἡγοῦμαι" ἐκεῖνος γὰρ, οὐ μιμησάμενος τὰς 
"1 ῇ 3 ῃ εὐρυστς ἢ ᾿ - ’ 
κλλας πόλεις, ἀλλὰ καὶ ἐναντία γγοὺς ταῖς πλει- 

σταῖς, προέχουσαν εὐδαιμονίᾳ τὴν πατρίδα ἀπέδειξεν. 
3 « οἴ. ͵ 3 »"“΄’ 2 

2 Αὐτίκα γὰρ περὶ τεχνοποίΐας, ἕνα ἐξ ἀρχῆς ἄρ- 
ξωμαὴ) οὗ μὲν Σ χα, τὰς μελλούσας τέκτειν, καὶ χα- 

λῶς δοκούσας κόρας παιδεύεσϑαι, καὶ σίτῳ ἢ νυ- 

στὸν. μετριωτάτῳ τρέφουσι, καὶ ὄψῳ ἣ δυνατὸν μι- 
κροτάτῳ" οἴνου γὲ μὴν ἢ πάμπαν ἀπεχομένας ἢ 
ιπ - , ἴ - Φ᾿ 4 « Ἁ ὑδαρεῖ χρωμένας διάγουσιν. Ὥσπερ δὲ οἵ πολλοὶ 

τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων ἑδραῖοι εἰσὶν, οὕτω καὶ τὰς 

Χεν, θόσ τ, Α 



᾿) ΒΒ ἈΒΡΥΒΙΙΟΘΑ 

κόρας οἱ ἄλλοι Ἕλληνες ἠρεμιζούσας ἐριουργεῖν ἀξιοῦ- 

σι. Τὰς μὲν οὖν οὕτω τρεφομένας πῶς χρὴ προσδο- 

κῆσαι μεγαλεῖον ἂν τι γεννῆσαι; ά Ὃ δὲ «Τυκοῦρ- 
γος ἐσθῆτας μὲν καὶ δούλας παρέχειν ἱκαγὰς ἡγήσα- 
τὸ εἶναν" ταὶς δ᾽ ἐλευϑέραις μέγιστον γομέσας εἰ- 

γαν τὴν τεχγοποίίαν, πρῶτον μὲν σωμασκεῖν ἔταξεν 
οὐδὲν ἡ ἼτΡον τὸ ϑῆλυ τοῦ ἄῤῥενος φύλου" ἕπειτα δὲ 

δρόμου καὶ ἰσχύος, ὥσπερ καὶ τοῖς ἀνδράσιν, οὕτω 
καὶ ταῖς ϑηλείαις ἀγῶνας πρὸς ἀλλήλας ἐποίησε, νο- 

μέζων ἐξ ἀμφοτέρων ἰσχυρῶν καὶ τὰ ἔκγονα ἐῤῥω- 
μενέστερα γίγνεσθαι. 5. Ἐπεί γε μὴν γυνὴ πρὸς 
ἄνδρα ἔλϑοι, ὁρῶν τοὺς ἄλλους τὸν πρῶτον τοῦ χρό- 
γου ἀμέτρως ταῖς γυναιξὶ συνόντας, καὶ τούτοις τὰν- 

αντέα ἔγνω" ἔϑηκε γὰρ, αἰδεῖσϑαν μὲν εἰσιόντα 
ὀφϑῆναι, αἰδεῖσθαι δ᾽ ἐξιόντα. Οὕτω δὲ συνόντων, 
ποϑεινοτέρως μὲν ἀνάγκη σφῶν αὐτῶν ἔχειν, ἐῤῥω- 
μεγέστερα δὲ γίγνεσθαι, εἴ τι βλάστοιεν, οὕτω μᾶλ- 
λον, ἢ εἰ διάκοροι ἀλλήλων εἶεν. 6. Πρὸς δὲ τού- 
τοις καὶ ἀποπαὖσας τοῦ, ὅπότε βούλοιντο ἕχαστοι, 

γυναῖχα ἄγεσθαι, ἔταξεν ἐν ἀκμαῖς τῶν σωμάτων 
τοὺς γάμους ποιεῖσθαι, καὶ τοῦτο συμφέρον τῇ εὑ- 
γονίᾳ νομίζων. 7 ΕἾ γε μέντοι συμβαίη γεραιῷ 
γέαν ἔχειν, ὁρῶν τοὺς τηλικούτους φυλάττοντας 
“μάλιστα τὺς γυναῖκας, τἀναντία καὶ τοὑτου ἐνόμι- 

σε" τῷ γὰρ πρεσβύτῃ ἐποίησεν, ὁποίου ἀνδρὸς σῶ- 
μά τὸ καὶ ψυχὴν ἀγασϑείη, τοῦτον ἐπαγομένῳ τε- 
»νοποιήσασϑαι. 8 Εἰ δέ τις αὖ γυναικὶ μὲν συνοι- 
κεῖν μὴ βούλοιτο, τέκνων δὲ ἀξιολόγων ἐπιϑυμοίη, 

»αὐ τούτῳ νόμον ἐποίησεν, ἥντινα ἂν εὔτεκνο» καὶ 



ΤΑΘΕΒΘΑΒΜΟΝΙΟΆΥ͂Ν Οα 1. Π- 8 

γενναίαν ὁρῴη, πείσαντα τὸν ἔχοντα, ἐκ ταύτης τε- 
κγοποιξῖσϑαι. ὁ. Καὶ πολλὰ μὲν τοιαῦτα συνεχώρει. 
«41 τὲ γὰρ γυναῖκες διττοὺς οἴκους βούλονται κατέ- 

2Η͂ ὶ ᾿) »ἷὖὉὋ- ᾽ 

χειν, οἵ τε ἄνδρες ἀδελφοὺς τοῖς παισὲ προςλαμβά- 
νειν, οὗ τοῦ μὲν γένους καὶ τῆς δυγάμεως κοιγωγοῦ- 
σι, τῶν δὲ χρημάτων οὐκ ἀντιποιοῦνται. 10 Περὶ 

νἤ « “- 2 

μὲν δὴ τεκνοποιίας οὕτω τὰἀναντία γνοὺς τοῖς ἀλ- 

λοις, εἶ τι διαφέροντας καὶ κατὰ μέχεϑος καὶ κατ᾽ 
ἰσχὺν ἄνδρας τῇ Σπάρτῃ ἀπετέλε δ βουλόμενο ἰσχὺν ἄνδρας τῇ Σπάρτῃ ἀπετέλεσεν, ὃ βουλόμενος 
ἐπισκοπείτω. 

ἵ 2 ᾿ ᾽ 2 ἣν Ἃ “ἢ , Ολν. 1. “Ἐγὼ μέντοι, ἐπεὶ καὶ περὶ γενέσεως 
ἐξήγημαι, βούλομαν καὶ τὴν παιδείαν ἑκατέρων σα- 

Ι »Ὁ 4 γ. 3) εν. Ι ε Γ 

φηγίσαι. Τῶν μὲν τοίνυν ἄλλων Ελλήνων οὐ φά- 

σκχοντὲς κάλλιστα τοὺς υἱεῖς παιδεύειν, ἐπειδὰν τά- 
᾿, -Ὁ -»-Ὗ ΕΣ 

χιοστα. αὐτοῖς οἱ παῖδες τὰ λεγόμενα ξυνιῶσιν, εὐ- 
ϑὺς μὲν ἐπ᾿ αὐτοῖς παιδαγωγοὺς ϑεράποντας ἐφι- 

οτᾶσιν, εὐθὺς δὲ πέμπουσιν εἰς διδασκάλων, μαϑη- 
ομένους καὶ γράμματα, καὶ μουσικὴν, καὶ τὰ ἐν 

Ι. λ] ᾿ Υ “Ὁ Υ 

σαλαίστρᾳ. Πρὸς δὲ τούτοις, τῶν παίδων πόδας 

μὲν ὑποδήμασιν ἁπαλύνουσι, σώματα δὲ ἱματίων 
Ὃ ᾿ 3 ο 

μεταβολαὶς διαϑρύπτουσι" σίτου γε μὴν αὐτοῖς γα- 
τέρα μέτρον νομίζουσιν. 2 Ὃ δὲ «υκοῦργος, ἀντὶ 
μὲν τοῦ ἰδίᾳ ἕχαστον παιδαγωγοὺς δούλους ἐφιστά- 
γαν, ἄνδρα ἐπέστησε κρατεῖν αὐτῶν, ἐξ ὧνπερ αἵ μέ- 

γισται ἀρχαὶ καϑίστανται, ὃς δὴ καὶ παιδονόμος 
-Ὁ - Υ [ ΕῚ ᾿ νὰ καλεῖται. Τοῦτον δὲ κύριον ἐποίησε, καὶ ἀϑροι- 

ἴδεν τοὺς παῖδας, καὶ ἐπισκοποῦντα, εἶ τις ὁᾳδιουρ- 
΄ 3 -»ο-ἢ᾽ ᾿ Ψ, 3 2.ϑ ὦ Ἃ »"Ἢ 

,γοέη, ἱσχυρῶς κολάζειν. Ἔδωκε δ΄. αὐτῷ καὶ τῶ» 

ἡβώντων μαστιγοφόρους, ὅπως τιμωροῖεν, ὅτε δέοι 
Α. 
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ὥστε πολλὴν μὲν αἰδῶ, πολλὴν δὲ πειϑῶ ἐκεῖ συμ, 
“- 3 Υ ᾿ ο΄ ες ῖ 4 

παρεῖναι. 2. ᾿Αντί γε μὴν τοῦ ἁπαλύνειν τοὺς πό- 
δὰς ὑποδήμασιν, ἕταξεν, ἀνυποδησίᾳ κρατύνειν" 

ΓΣ 2 “ἅΦ,...ὦ Υ͂ 4 ᾿ - ὦ ΡλῚ 5» 

γομέζων, εἰ τοῦτ ἀσκήσειαν, πολὺ μὲν ῥᾷον ἂν ὅρ- 
᾽ 9 ’ Υ Ὁ ’ ϑιάδε βαίνειν, ἀσφαλέστερον δὲ πρανῇ καταβαίνειν" 

χαὺ πηδῆσαι δὲ καὶ ἀναϑορεῖν, καὶ δραμεῖν ϑᾶττον 
2 [ἢ Φι ΖΒ Ἁ 27 4 Υ ΔΝ 

ἀνυπόδητον, εἰ ἡσκηκὼς εἴη τοὺς πόδας, ἢ ὑὕποδεδε- 
μένον. 4 Καὶ ἀντὶ γε τοῦ ἱματίοις διαϑρύπτεσθα:ι, 
ΕῚ , δ [τος Ὑ δι ἡ γ δὲ 2» " ϑίξ 9 Ηὲ Ὁ} ἐνόμισεν, ἑνὴ ἱματίῳ δὲ ἕτους προσεϑίζεσϑαι" νομί 

.« . 3. 

ζων, οὕτω καὶ πρὸς ψύχη καὶ πρὸς ϑάλπη ἄμεινον 
ἂν παρασκευάσασθαι. δ᾽ Σιτόν γε μὴν ἔταξε το- 
σοῦτον ἔχοντα συμβουλεύειν τὸν ἀῤῥενα, ὡς ὑπὸ 
πλησμονῆς μὲν μήποτε βαρύνεσϑαι, τοῦ δὲ ἐνδεεστέ- 
ρῶς διάγειν μὴ ἀπείρως ἔχειν. νομίζων, τοὺς οὕτω 

παιδευομένους, μᾶλλον μὲν ἂν δύνασϑαι, εἰ δεήσειεν, 

ἀσιτήσαντας ἐπιπονῆσαι, μᾶλλον δ᾽ ἂν, εἰ παραγ- 
γελϑείη, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σίτου πλείω χρόνον ἐπιτα- 
ΘΉΡΘΕ; ἧττον δ᾽ ἂν ὄψου δεῖσθαι, εὐχερέστερον δὲ 
πρὸς πᾶν ἔχειν βρῶμα, καὶ ὑγιεινοτέρως δ᾽ ἂν διά- 

γειν" καὶ [ τοῦ] εἰς μῆκος ἂν αὐξάνεσθαι τὴν ῥα- 
δινὰ τὰ σώματα ποιοῦσαν τροφὴν μᾶλλον συλλαμ- 
βάνειν ἡγήσατο ἢ τὴν διαπλατύνουσαν τῷ σίτῳ. 
6 Ὡς δὲ μὴ ὑπὸ λιμοῦ ἄγαν αὖ πιέζ ζοιντο, ἀπραγ- 
μόνως μὲν αὐτοῖς οὐκ ἔδωκε λαμβάνειν ὧν ἂν προῦ- 
δέωνται, κλέπτειν δ᾽ ἐφῆκεν ἔστιν ἃ, τῷ ᾽ λιμῷ ἐπι: 

- « ᾿ 3 9 ΩΣ 4 

κουροῦντας. 7 Καὶ ὡς μὲν οὐκ, ἀπορῶν ὁ τι δοίη, 

ΕΡΊΔΕν αὐτοῖς Ὲ μηχανᾶσϑαι τὴν τροφὴν ν οὐδένα 
οἶμαι τοῦτο ἀγνοεῖν" δῆλον δ᾽, ὅτι τὸν μέλλοντα 

9. τ 

κλοπεύειν καὶ νυκτὸς ἀγρυπνεῖν δεῖ; καὶ μεϑ' ημέ- 
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ρα» ἀπατᾷν, καὶ ἐνεδρεύειν, καὶ κατασκόπους δε 
ἑτοιμάζειν τὸν μέλλοντά τι λήψεσθαι. Ταῦτα οὖν 

-“- ! .οἷὉ 

δὴ πάντα δῆλον ὅτι μηχανικωτέρους τῶν ἐπιτηδείων 
βουλόμενος τοὺς παῖδας ποιεῖν καὶ πολεμικωτέρους 
οὕτως ἐπαΐδευσεν. ὃ Εἴποι δ᾽ ἂν οὖν τις" τί δῆτα, 
εἴπερ τὸ κλέπτειν ἀγαϑὸν πανῴο σι πολλὰς πληγὰς 
ΕῚ , 'ν Ἐ Ι ὅτ ἥ, ΕΥ . Ἂ 2! 

ἐπέβαλε τῷ ἁλισκομένῳ ; ὅτι, φημὶ ἐγὼ, καὶ τἄλλα, 
ὅσα ἄνϑρωποι γιδῆσνουενν οὐ τὸν μὴ καλῶς 
ὑπηρετοῦντα. Κακεῖνοι οὖν τοὺς ἁλισκομένους, ὡς 

κακῶς κλέπτοντας, τιμωροῦνται. ὁ. Καὶ ὡς πλεί- 
;) ΡῚ 

στους δὴ ἁρπάσαι τυροὺς παρ᾽ ᾿Ορϑίας καλὸν ϑεὶς, 
- " 2! ἍἌΚΥ ξ ω ι -» 

ἀστιγοῦν τούτους ἀλλοις ἐπέταξε" τοῦτο δὴ δηλῶ- μ ἢ θη 
Υ͂ ο 3 

σαν καὶ ἐν τούτῳ βουλόμενος, ὅτι ἐστὶν, ὀλίγον χρό- 
9 

γον ἀλγήσαντα, πολὺν χρόνον εὐδοκιμοῦντα εὐφραί- 
-ὩὉ Τὰν Γ [χ ΝΥ ε; [ 

γεσϑαι. Δίηλοῦται δὲ ἐν τούτῳ, τι καὶ, ὁποῦυ τά- 
-᾿ἷ Φ Υ͂ 2 α «. 3 -Ο - 

χους δεῖ, ὃ βλακεύων ἐλάχιστα μὲν ὠφελεῦται, πλεῖ- 
ι Π ΄ 

στα δὲ πράγματα λαμβάνει. το Ὅπως δὲ μηδ᾽, εἰ ὁ 
παιδονόμος ἀπέλϑοι, ἔρημοΐ ποτε οἵ παῖδες εἶεν ἄρ- 
γοντοὸς, ἐποίησε, τὸν ἀεὶ παρόντα τῶν πολιτῶν κύ- 
ριον εἶναι, καὶ ἐπιτάττειν τοῖς παισὶν, δ᾽ τι ἂν ἀγα- 
ϑὸν δοκοίη εἶναι, καὶ κολάξειο᾽) εἶ τι ἁμαρτάνοιεν. 
Τοῦτο δὲ ποιήσας διέπραξε, καὶ αἰδημονεστέρους εἰ- 

γαν τοὺς παῖδας" οὐδὲν γὰρ οὕτως αἰδοῦνται οὔτε 
- 3] 2! ε ι 2! « ᾿ 

παῖδες οὔτε ἄνδρες, ὡς τοὺς ἄρχοντας. 11 ἹΏς δὲ 
, " 3 ᾽ 

καὶ, εἴποτε μηδεὶς τύχοι ἀνὴρ παρὼν, μηδ᾽ ὡς ἔρη- 
Ὁ -"ο γ Ύ , “-“ο , 

μον οὗ παῖδες ἄρχοντος. εἶεν, ἔϑηκε, τῆς ἴλης ἑκάστης 
»-ὖΌ΄ 5 Π 2! ε; ΡῚ " 

τὸν τορώτατον τῶν εἰρένων ἄρχειν: ὥστε οὐδέποτε 
ἐκεῖ οἵ παῖδες ἔρημοι ἄρχοντός εἰσι. 

12 «Δεκτέον δὲ μοι δοκεῖ εἶναι καὶ περὶ τῶν παι- 
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δικῶν ἐρώτων" ἔστι γάρ τι καὶ τοῦτο πρὸς παιδείαν, 
Οἱ μὲν τοΐίνυν ἄλλοι Ἕλληνες ἢ, ὥσπερ Βοιωτοὶ, ἀνὴρ 
καὶ παῖς συζυγέντες ὁμιλοῦσιν, ἢ, ὥσπερ Ἤλεϊοι, διὰ 
χαρίτων τῇ ὥρᾳ χρῶνται" εἰσὶ δὲ καὶ, οὗ παντάπασι 
τοῦ διαλέγεσϑαι τοὺς ἐραστὰς εἴργουσι» ἀπὸ τῶν 

παΐδων. τό Ὃ δὲ “Ἰυκοῦργος, ἐναντία καὶ τούτοις 
πᾶσι γνοὺς, εἰ μέν τις αὐτὸς ὧν, οἷον δεῖ, ἀγασϑ εὶς 
ψυχὴν παιδὸς πειρῷτο ἄμεμπτον φίλον ἀποτελέσα- 
σϑαι καὶ συνεῖναι, ἔπῃνει, καὶ καλλίστην παιδείαν 
ταὕτην ἐνόμιζεν" εἰ δὲ τις παιδὸς σώματος ὀρεγόμε- 

γος φανείη, αἴσχιστον τοῦτο ϑεὺς, ἐποίησεν, ἐν Δα- 
κεδαίμονν μηδὲν ἧττον ἐραστὰς παιδικῶν ἀπέχεσθαι, 
ἢ γονεῖς παίδων ἢ καὶ ἀδελφοὶ ἀδελφῶν εἰς ἀφροδί- 
σία ἀπέχονται. τά Τὸ μέντοι ταῦτα ἀπιστεῖσθαι 
ὑπό τινων, οὐ ϑαυμάζω" ἐν πολλαῖς γὰρ τῶν πό- 
λεὼν οὗ νόμοι οὐκ ἐναντιοῦνται ταῖς πρὸς τοὺς παῖ- 
δας ἐπιϑυμίαις. Καὶ τῶν μὲν αὖ παιδικῶν οὕτως 
ἐπεμελὴ ϑη. 

ΟλνΡ. Π1|. Ὅταν γε μὴν ἐκ παΐδων εἰς τὸ μει- 
ρακιοῦσϑαι ἐχβαΐίνωσι, τηνικαῦτα οἵ μὲν ἄλλοι παύ- 
ουσι μὲν ἀπὸ παιδαγωγῶν, παύουσι δὲ καὶ ἀττὸ δὲ- 
δασκάλων, ἄρχουσι δὲ οὐδένες ἔτι αὐτῶν, ἀλλ᾽ αὐτο- 
γόμους ἀφιᾶσιν" ὁ δὲ «Τυκοῦργος καὶ τούτων τἄναγν- 

τία ἔγνω. 2 Καταμαϑὼν γὰρ τοῖς τηλικούτοις μέχιυ- 
στον μὲν φρόνημα ἐμφυόμενον, μάλιστα δὲ ὕβριν ἐπι- 
πολάζουσαν, ἰσχυροτάτας δὲ ἐπιϑυμίας τῶν ἡδονῶν 

παρισταμένας, τηνικαῦτα πλείστους μὲν πόνους αὖ- 
τοὶς ἐπέβαλε, πλείστην δὲ ἀσχολίαν ἐμηχανήσατο. 
ὁ δηπιϑεὶς δὲ καὶ, εἰ τις ταυτὰ φυγοι, μηδενὸς ἕτε 
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τῶν καλῶν τυγχάνειν, ἐποίησε, μὴ μόνον τοὺς ἐκ δη- 

μοσίου, ἀλλὰ καὶ τοὺς κηδομένους ἑκάστων ἐπιμε- 

λεῖσθαι, ὡς μὴ ἀποδειλιάσαντες ἀδόκιμοι παντάπα- 
σιν ἐν τὴ πόλει γένοιντο. ὦ Πρὸς δὲ τούτοις, τὸ αἱ- 
δεῖσθαι ἰσχυρῶς ἐμφυσιῶσαν βουλόμενος αὐτοῖς, καὶ 
ἐν ταῖς ὅδοὶς ἐπέταξεν ἐντὸς μὲν τοῦ ἱματίου τὼ χεῖ- 

ρὲ ἔχειν, σιγῇ δὲ πορεύεσθαι, περιβλέπειν δὲ μηδα- 
μοῖ, ἀλλ᾿ αὐτὰ τὰ πρὸ τῶν ποδῶν ὁρᾷν. Ἔνϑα δὴ 
καὶ δῆλον γεγένηται, ὅτι τὸ ἄῤῥεν φῦλον καὶ εἰς τὸ 
σωφρονεῖν ἰσχυρότερόν ἐ ἐστι τῆς τῶν ϑηλειῶν φύσεως. 
5. ̓ Εκείγων γ᾽ οὖν ἥττον μὲν ἂν φωνὴν ἀκούσαις, ἢ 
τῶν λιϑένων, ἧττον δ᾽ ἂν ὄμματα μεταστρέψαις, 4) 
τῶν χαλκῶν, αἰδημογνεστέρους δ᾽ ἂν αὐτοὺς ἡγήσαιο 
καὶ αὐτῶν τῶν ἐν τοῖς ϑαλάμοις παρϑέγων. Καὶ 
ἐπειδὰν εἰς τὸ φιλέτιόν γε ἀφίκωνται, ἀγαπητὸν, αὖ“ 
τῶν καὶ τὸ ἐρωτηϑὲν ἀκοῦσαι. 6 Ἧ μὲν δὴ παιδεία 
εἴρηται, ἢ τε «Τακωγνικὴ καὶ ἡ τῶν ἄλλων “βλλήνων" 
ἐξ ὁ ὁποτέρας. δ᾽ αὐτῶν καὶ εὐπειϑέστεροι καὶ αἶδημο- 
γέστεροι, καὶ ὧν δεῖ ἐ ἐγκρατέστεροι ἄνδρες ἀποτελοῦν. 
ται, ὃ βουλόμενος καὶ ταῦτα ἐπισκοπείσθω. 

Οκαρ. ΠΥ. περὶ γε μὴν τῶν ἡβώντων πολὺ μά- 
λιστα ἐσπούδασε, νομίζων, τούτους, εἰ γένοιντο οἵους 

δεῖ, πλεῖστον ῥέπειν ἐπὶ τὸ ἀγαϑὸν τῇ πόλει. 5 Ὃ- 
ρῶν οὖν, οἷς ἂν μάλιστα φιλονεικία ἐγγένηται, τοὐὺ- 

των χαὶ χοροὺς ἀξιακροατοτάτους γιγνομένους, καὶ 
γυμνικοὺς ἀγῶνας ἀξιοϑεατοτάτους, ἐνόμιζεν, εἰ καὶ 

τοὺς ἡβῶντας συμβάλλοι εἰς ἔριν περὶ ἀρετῆς, οὕτως 
ἐν καὶ ΤΟΡΈΟΝ ἐπὶ πλεῖστον ἀφικνεῖσθαι ἀνδραγα- 

ϑίας. Ὡς οὖν τούτους αὖ συνέβαλεν, ἐξηγήσομαι. 
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2 Αἱροῦνταν τοίνυν αὐτῶν οἵ ἔφορον. ἐκ τῶν ἄκμα- 
ζόντων τρεϊς ἄνδρας" οὗτοι δὲ ἱ ἱππαγθέται καλοῖ»- 
ται. Τούτων δ᾽ ἕκαστος ἄνδρας ἑκατὸν καταλέγει, 

διασαφηνίζων, ὅτου ἕνεκα τοὺς μὲν προτιμῷ, τοὺς δε. 
ἀποδοκιμάζει. 4 Οἵ οὖν μὴ τυγχάνοντες τῶν καλῶν, 
πολεμοῦσι τοῖς τὲ ἀποστείλασιν αὐτοὺς, καὶ τοῖς αἵ- 

ῶΩ-" δ 2 ς » νι ᾿ δ μ 
ρεϑεῖσιν ἀνϑ' αὐτῶν, καὶ παραφυλάττουσιν ἀλλὴ- 

λους, ἐόν τι παρὰ τὰ καλὰ γομιξόμενα ῥᾳδιουργῶοι. 
5. Καὶ αὕτη δὴ γίγνεται ἢ ἢ ϑεοφιλεστάτη τε χαὶ 

πολιτικωτάτη ἕρις, ἕν Δ ̓ἀποδέ ἐδερρίίιω, μὲν, ἃ δεῖ ποὺ- 
εἶν τὸν ἀγαθὸν, χωρὶς δ᾽ ἑκάτεροι ἀσκοῦσιν, ὅπως 
ον ἵ 2» λιν ’ ! 32. ὦ Φ, τ 
ἀεὶ κράτιστον ἔσονται, ἐὰν δὲ τι δέη, καϑ' ἕνα ἀρὴ- 

᾿ ’ 3. ». 
ξουσὶ τῇ» πόλεν παντὶ σϑένει. 6 -““νάγκη δ᾽ αὐτοῖς 
καὶ εὖε ξίας ἐπιμελεῖσϑαι. καὶ γὰρ πυκτεύουσι διὰ 
τὴν ἔριν, ὅπου ἂν συμβάλωσι" διαλύειν μέντοι τοὺς 
μαχομένους πᾶς ὃ παραγενόμενος κύριος. ἫΝ δὲ τις 
9 - ω Π 2 3,1 Ὁ ει δι Ν 
ἀπειθῇ τῷ διαλύοντι, ἄγει αὐτὸν ὃ παιδονόμος ἐπὲ 

Ἁ ) ε ᾿ ἔων Υ͂ γ τοὺς ἐφόρους. οἵ δὲ ζημιοῦσι μεγαλείως, καϑιστά- 
γαν βουλόμενον εἷς τὸ μήποτε ὀργὴν τοῦ μὴ πείϑε- 

- ; “Ὁ - Α ᾿ « Ξ 

σϑαυ τοῖς νόμοις κρατῆσαι. 7 Τοῖς γε μὴν τὴν ηβη- 
3 « 

τικὴν ἡλικίαν πεπερακόσιν (ἐξ ὧν δη καὶ αὖ μέγισται 
ι ͵ 

ἀρχαὶ καϑίστανται) οἵ μὲν ἀλλοι Ἕλληνες, ἀφελόντες 
αὐτῶν τὸ ἰσχύος ἔτι ἐπιμελεῖσθαι, στρατεύεσθαι 
ὅμως αὐτοῖς ἐπιτάττουσιν" ὃ δὲ «Ἱυκοῦργος τοὶς τη- 

λυικούτοις νόμιμον ἐποίησε, κάλλιστον εἶναι τὸ ϑη- 
ρῶν, εἶ μή τι δημόσιον κωλύοι, ὅπως δύναιντο καὶ 
οὗτοι «μηδὲν ἧττον τῶν ἡηθώντων σε ΕΘΝ σιό- 

νους ὑποφέρειν. 
τ 

ΟλΡ. ἡ. Ὁ μὲν οὖν ἑκάστῃ ἡλικίᾳ ἐνομοϑέτη- 
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σεν ὦ «ἰυκοῦργος ἐπιτηδεύματα, σχεδὸν εἴρηται" οἵαν 
δὲ χαὶ πᾶσε δίαιταν κατεσκεύασε, γῦν πειράσομαι 

διηγεῖσθαι. 2 «ἀυκοῦργος τοΐνυνγ, παραλαβὼν τοὺς 
Σπαρτιάτας, ὥςπερ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, οἴκοι σκη- 

᾿γοῦντας, γνοὺς, ἐν τούτοις πλείστους δᾳδιουργεῖ- 
σϑαι, εἷς τὸ φανερὸν ἐξήγαγε τὰ συσκήνια, οὕτως 
ἡγούμενος ἥκιστ᾽ ἂν παραβαίνεσθαι τὰ προςταττό- 
μενά. 2 Καὶ οἴτον δὲ ἕταξεν αὐτοῖς, ὡς μήτε ὑπερ- 

πληροῦσϑαι, μήτε ἐνδεεῖς γίγνεσϑαι. Πολλὰ δὲ καὶ 
παράλογα γίγνεται ἀπὸ τῶν ἀγρευομένων" οἵ δὲ 
πλούσιοι ἔστιν ὅτε καὶ ὦ ἄρτον ἀντιπαραβάλλουσιν᾽ 
ὥςτε οὔτε ἔρημός ποτε ἢ τράπεζα βρωτῶν γέγγεται, 
ἔστ᾽ ἂν διασκηνῶσιν, οὔτε πολυδάπανος. 4 Καὶ μὴν 
τοῦ πότου ἀποπαύσας τὰς οὐκ ἀναγκαΐας πόσεις, αἵ 
σφάλλουσι μὲν σώματα, σφάλλουσι δὲ γνώμας, ἐφῆ- 
κεν, ὅπότε διψῴη ἕκαστος, πίνειν" οὕτω γομέζων 
ἀβλαβέστατόν τε καὶ ἥδιστον ποτὸν γίγνεσθαι. Οὕ- 
τῶ γε μὴν συσκηνούντων, πῶς ἂν τις ἢ ὑπὸ λιχνείας 

ἢ οἰνοφλυγίας ἢ αὑτὸν ἢ οἶκον διαφϑείρειεν; 5 Καὶ 
γὰρ δὴ ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ὡς τὸ πολὺ οἵ 

ἥλικες ἀλλήλοις σύνεισι, μεϑ' ὧνπερ καὶ ἐλαχίστη 
αἰδὼς παραγίγνεται" ὃ δὲ “υκοῦργος ἐν τῇ Σπάρτῃ 
ἀνέμιξε παιδεύεσθαι τὰ πολλὰ τοὺς νεωτέρους ὑπὸ 
τῆς τῶν γεραιτέρων ἐμπειρίας. 6. Καὶ γὰρ δὴ ἐπι- 
χώριον, ἐν τοῖς φιλιτίοις λέγεσϑαι, ὃ τι ἂν καλῶς 
τις ἐν τῇ πόλει ποιήσῃ" ὥςτ᾽ ἐκεῖ ἥκιστα μὲν ὕϑριν, 
ἥκιστα δὲ παροινίαν, ἥκιστα δὲ αἰσχρουργίαν καὶ 
αἰσχρολογίαν ἐγγίγνεσθαι. 7 ᾿γαϑά γε μὴν ἀπερ- 
νάζεται καὶ τάδε ἡ ἕξω σίτησις" περιπατεὶὴν τὲ γιὶρ 



(0 ΠΕ ΒΕΡΥΒΙΙΘΟΑ 
ω ᾽ ἊΝ τὰς δ“, ὃ Ξ δ Ἃ ε "9 

αναγκιάζονται ἐν τῇ οἴκαδε ἀφόδῳ, καὶ [μνν] τοῦ 
ς 4 νη" 4. ᾿ » - 3 ᾽ «. 

ὑπὸ οἴγου μὴ σφάλλεσϑαι ἐπιμελεῖσθαι, εἰδότες, οτι 
οὐχ, ἔνϑαπερ ἐδείπνουν, καταμενοῦσι" καὶ τῇ ὄὅρ- 

᾿ , 2 . ΠῚ οἷὔὕᾧ 

φνῃ ὅσα ἡμέρᾳ χρηστέον" οὐδὲ γὰρ ὑπὸ φανοῦ τὸν 
ἔτι ἔμφρουρον ἔξεστι πορεύεσθαι. 

8 Καταμαϑὼν γε μὴν ὁ Αυκοῦργος, καὶ ὅτι ἀπὸ 
τῶν σίτων οἵ μὲν διαπονούμενοι εὔχροοί τὲ Ἀιὶ ε7. 
σαρποι καὶ εὔρωστοί εἰσιν, οἵ δ᾽ ἄπονοι πεφυσημένοι. 

ν. ᾿ - ᾿ 3ς. 
τε καὶ αἰσχροὶ καὶ ἀσϑενεῖς ἀναφαίνονται, οὐδὲ τοὺ- 

) - [2] ει - 3 

του ἠμέλησεν" ἀλλ᾽ ἐννοῶν, ὅτι καὶ, ὁταν αὐτός τις 
-ς -"- τω 5 ω }] “ο ΄ 

τῇ ἑαυτοῦ γνώμῃ φιλοπονῇ, ἀρκοῦν τὸ σῶμα ἕχων 
[ .- ΒῚ - 

ἀναφαΐνεται, ἐπέταξε, τὸν ἀεὶ πρεσβύτατον ἐν τῷ 
ς »- 3 

γυμνασίῳ ἑκάστῳ ἐπιμελεῖσθαι, ὡς μήποτε αὐτοὶ 
)η ἢ - Ρ ᾿ ον Ἃ ᾿ 3ς} 
ἐλάττους τῶν σιτίων γίγνεσϑαι. ὁ Καὶ ἐμοὺ μὲν οὐδ΄ 
2 - ᾿ς -Ό 2 } Ὗ ς 

ἐν τούτῳ σφαλῆναι δοκεῖ. Οὐκ ἂν οὖν ῥᾳδίως γὲ τις 
.-Ὁ 2) ’ Ἵ - 

εὕροι Σπαρτιατῶν οὔτε ὑγιεινοτέρους, οὔτε τοῖς σώ- 
, ᾽ 9 - Ὁ 

μασι χρησιμωτέρους " ὅμοίως γὰρ ἀπό τε τῶν σκελῶν 
ῳ 9 3 

καὶ ἀπὸ χειρῶν καὶ ἀπὸ τραχήλου γυμνάζονται. 
355.» ’ , 2 δ γ »Ὕ 

Οκν. Ι|. :Ἑναντία γε μὴν ἔγνω καὶ τάδε τοῖς 
τῆ, 39 ᾿ , -. » Υ Ὁ ς 

πλείστοις. Ἔν μὲν γὰρ ταὶς ἄλλαις πόλεσι τῶν ξαυ- 
τοῦ ἕχαστος καὶ παΐδων καὶ οἰκετῶν καὶ χρημάτων 

, , - 

ἄρχουσιν" ὃ δὲ “υκοῦργος, κατασκευάσαι βουλόμε 
ς 2Α ᾿ [ ᾿] Υ ἤ ς -»Ὥ-ΟὌ 

γος, ὡς ἂν μηδὲν βλάπτοντες ἀπολαύοιξν τι οἵ πολὶ 
9 Γ 9 4 2 Υ̓ « ςε 

ται ἀλλήλων ἀρεῦϑν, ἐποίησε, παΐδων ἕκαστον ὁ- 

μιοίως τῶν ἑαυτοῦ καὶ τῶν ἀλλοτρίων ὁ ἄρχειν. 3 2 Ὅταν 
δὲ τις εἰδῇ ὅτι οὗτοι πατέ ες εἰσὶ τῶν παίδων, ὧν 2» ᾽ 

αὐτὸς ἄρχει, ἀνάγκη οὕτως ἄρχειν, ὥςπερ ἂν καὶ 
- ς -ω ΝΥ ιν Ι͂ ιν γ- ’ »"ὝὌ 

τῶν ἑαυτοῦ ἀρχεσϑαι βούλοιτο. Ἣν δὲ τις παῖς πο- 
᾿ ᾿ 4 Ψ 58 

τὲ, πληγὰς λαβὼν ὕπ᾽ ὄλλου, κατείπῃ πρὸς τὸν πα- 
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᾿ 3 2 , 

τέρα, αἰσχρὸν ἐστι, μὴ οὐκ ἄλλας πληγὰς ἐμβάλλειν 
- εν ῳ [] 5 Ι ᾿ 3 1] 

τῷ υἱεῖ, Οὕτω πιυτεύουσιν ἀλλήλοις μηδὲν αἰσχρὸν 
»". 3 

προςτίύττειν τοῖς παισίν. ὅ ᾿“Εποίησε δὲ καὶ, οἰκέταις, 
εἴ τις δεηϑείη, χρῆσϑαι καὶ τοῖς ἀλλοτρίοις. Καὶ 
κυγῶν δὲ ϑηρευτικῶν συνῆψε κοινωνίαν " ὥςτε οἵ μὲν 
δεόμενοι παρακαλοῦσιν ἐπὶ ϑήραν" ὁ δὲ μὴ αὐτὸς 

Υ̓͂ «ς ᾿ ΒῚ ’ Ἃ 6 “δ Υ͂ 

σχολάζων ἡδέως ἐκπέμπει. Καὶ ἵπποις δὲ ὡςαύτως 
-Ὕ ς ᾿ 9 ΄ Ὁ Ἃ 3.ϑ τ »Ν 

χρῶνται" ὃ γὰρ ἀσϑενήσας ἢ δεηϑεὶς ὀχήματος ἢ 

ὑ ποι βουληϑεὶς ἀφικέσθαι, ἣν που ἴδῃ ἵππον π αρδ , » 1 χα νων ἢ 
3 -“ο 5] Υ̓ 

ὄντα, λαβὼν καὶ χρησάμενος καλῶς ἀποκαϑίστησιν. 
᾿ 3.),ὃἃ » ὦ - ͵ , 

ά Οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐκεῖνό γε παρὰ τοῖς ἄλλοις εὐϑισμέ- 
γον ἐποίησεν ἐπιτηδεύεσϑαι. ὅπου γὰρ ἂν ὑπὸ ϑή- 
φας ὀψισϑέντες δεηϑῶσι τῶν ἐπιτηδείων, ἢν μὴ συν- 
ἐσκευασμένοι τύχωσι, καὶ ἐνταῦϑα ἔϑηκε, τοὺς μὲν 

πεπαμένους καταλείπειν τὰ πεποιημένα, τοὺς δὲ δεο- 
μένους, ἀνοίξαντας τὰ σήμαντρα, λαβόντας, ὅσων ἂν 

δέωνται, σημηναμένους καταλιπεῖν. Τοιγαροῦν οὕ- 
τως μεταδιδόντες ἀλλήλοις, καὶ οἵ τὰ μικρὰ ἔχοντες. 

μετέχουσι πάντων τῶν ἐν τῇ χώρᾳ, ὅπόταν τιγὸς 
δεηϑῶσιν. 

ϑ3.ν ᾿ -. 

Οκλν. 11. Ἑναντία γε μὴν καὶ τάδε τοῖς ἄλλοις 
« “Ὁ “Ὁ 

λλησι κατέστησεν ὃ “υκοῦργος ἐν τῇ Σπάρτῃ νό- 
ὥυι ν Ὁ »Ἱ)Α. , 

μεμα. Πν μὲν γὰρ δήπου ταῖς ἀλλαὶς πόλεσι πάντες 
, δι. ᾿ ᾿ »- 

χοηματίέζονταε, ὁσον δύνανται" ὃ μὲν γὼρ γεωργεὶ, 
“ ᾿ » ς Φ Ὁ Υ Θ ᾿ “ιν ὁ δὲ ναυχληρεῖ, ὃ δ΄ ἐμπορεύεται, οἵ δὲ καὶ ἀπὸ τε- 
γγνῶν τρέφονται. ὦ Ἔν δὲ τὴ Σπάοτῃ ὃ «“υκοῦργος χ»ῶν τρέφονται. ν δὲ τῇ Σπάρτῃ ὃ “υκοῦργος 

-»Ὕ ; ᾿ - 5] 5) -- 

τοῖς μὲν ἐλευϑέροις τῶν ἀμφὶ χρηματισμὸν ἀπεῖπε 
ε ε 2 ) -»ὝἽ 

μηδενὸς ἀπτεσϑαι" οσὰ δ΄ ἐλευϑερίαν ταῖς πόλεσε 

παρασχευάζει, ταῦτα ἕταξε μόνα ἔργα αὑτῶν γομύ- 
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ζειν, 2. Καὶ γὰρ δὴ τί πλυῦτος ἐκεῖ γε σπουδα- : ᾿ 
στέος, ἔνϑα, ἴσα μὲν φέρειν εἰς τὰ ἐπιτήδεια, ὁμοίως 

᾽ -»" δ .Ε : 

δὲ διαιτάσθαι τάξας, ἐποίησε, μὴ ηδυπαϑείας ἕνεκα 
᾽ Θο 3 4 ., δ᾽ ςε ᾿ οοε 

χυημάτων ὀρέγεσθαι; ᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἱματίων γε 
Ὶ Ι 3 ᾽ “« ᾿ 

ἕνεκα χρηματιστέον" οὐ γὰρ ἔσϑῆτος πολυτελείᾳ, 
χλλ , , 3 ξί ω ἤ ) ἡδὲ τ - 

ἀλλὰ σώματος εὐεξίᾳ κοσμοῦνται. 4 Οὐδὲ μὴν τοῦ 
5 4 ’ ὩΣ Γ 

γε εἰς τοὺς συσχήνους ἕνεκα ἔχειν δαπανᾷν χρήματα 
ἀϑροιστέον, ἐπεὶ τὸ τῷ σώματι πονοῦντα ὠφελεῖν 
τοὺς συνόντας, ἐνδοξότερον ἐποίησεν, 1) τὸ δαπα- 

γῶντα, ἐπιδείξας τὸ μὲν ψυχῆς, τὸ δὲ πλούτου ἕρ- 
γον. 5 Τό γε μὴν ἐξ ἀδίκων χρηματίζεσθαι, καὶ ἐν 
τοὺς τοιούτοις διεκώλυσε. Πρῶτον μὲν γὰρ νόμισμα, 

-Ὁ-Ὁ [4] ν» Κὶ ΄- : 

τοιοῦτον κατεστήσατο, ὁ δέκα μνῶν μόνον ἂν εἰς 
ρει, 2 Π 2 γ - 2 ο .Υ 

οἰκίαν εἰςελϑὸν οὔ ποτε δεσπότας οὔτε οἰκέτας λιύ- 

ϑοι" καὶ γὰρ χώρας μεγάλης καὶ ἁμάξης ἀγωγῆς 
, 35.ϑ»ϑβ Ζἁχῇ ᾽ ᾿ Ν 95 Υ̓͂ ) -ν 

δέουτ ἄν. θ Χρυσίον γὲ μὴν καὶ ἀργύριον ἐρευνᾶ" 
ται, καὶ, ἂν τί που φανῇ, ὁ ἕχων ζημιοῦται. Τί 

Ύ “« . . 

οὖν ἂν ἐκεῖ, χρηματισμὸς σπουδάζοιτο, ἔνϑα ἡ κτῆ- 
ς οἷὉ 3 Ἶ 

σις πλείους λύπας, ἢ ἡ χρῆσις εὐφροσύνας παρέχει; 
᾿ ο ᾿ ᾿ 

ΟκΡ. ὙΠ. ἀλλὰ γὰρ, ὃτι μὲν ἐν Σπάρτῃ μά- 
λιστὰα πείϑονται ταῖς ἀρχαῖς τε καὶ τοῖς νόμοις, ἴσμεν 
« ΠῚ " 3 Δ - “- 

ἅπαντες. ἐγὼ μέντοι οὐδ᾽ ἐγχειρῆσαι οἶμαι πρότερον 
τὸν “υκοῦργον ταὑτην τὴν εὐεξίαν καϑιστάναι, πρὶν 

ὁμογνώμονας ἐποιήσατο τοὺς κρατίστους τῶν ἐν τῇ 
ο ." Ὁ πόλει. 2 Τεχμαΐρομαι δὲ ταῦτα, ὃτν ἐν μὲν ταῖς 

2 

ἄλλαις πόλεσιν οἵ δυνατώτεροι οὔτε βούλονταν δο- 
κεῖν τὰς ἀρχὰς φοβεῖσθαι, ἀλλὰ νομίζουσι, τοῦτο 
ἀνελεύθερον εἶναι" ἐν δὲ τῇ Σπάρτῃ οἵ κράτιστοι 

5 

καὶ ὑπέρχονται μάλιστα τὰς ἀρχὰς, καὶ τῷ ταπεινοὶ 
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- [2] “οΣ η 

εἶναι μεγαλύνονται, καὶ τῷ, ὅταν καλῶγται, τρέχον- 
Σ , Ἁ Υ̓͂ «ς " ; Ἢ 

τες, ἀλλὰ μὴ βαδίζοντες, ὑπακούειν" νομιζοντὲς, ἢν 
3 οϑ 

αὐτοὶ κατάρχωσι τοῦ σφόδρα πείϑεσθαι, ἕψεσθαι 
Ἂ, 4. 2) [] Ἃ Γ -ιὦϑ Φ ᾿ 

καὶ τοὺς ἀλλους" ὅπερ καὶ γεγένηται. 92. ἰχὸς δὲ 
καὶ τὴν τῆς ἐφορείας δύναμιν τοὺς αὐτοὺς τοὑτους 

συγκατασκευάσαι, ἐπεΐπερ ἔγνωσαν, τὸ πείϑεσθαι 
μέγιστον ἀγαϑὸν εἶναι καὶ ἐν πόλει καὶ ἐν στρατιᾷ 

Ἄν ἃ 2 . ᾿ Υ 1 2 Ὁ... 5 . 
καὶ ἐν οἴχῳ. Οσῳ γὰρ μείζω δύναμιν ἔχει ἡ ἀρχὴ, 
τοσοὗτῳ μᾶλλον ἡγήσαντο αὐτὴν καὶ καταπλήξειν 

τοὺς πολίτας τοῦ ὑπακούειν. ἢ, Ἔφοροι οὖν ἱκαγοὺ 
"- ΓΔῚ 

μέν εἶσι ζημιοῦν ὃν ἂν βούλωνται, κύριοι δ᾽ ἐκπράτ- 
“Ὁ ι , « 

τειν παραχρῆμα, κύριοι δὲ καὶ ἄρχοντας μεταξὺ 
καταπαῦσαι, καὶ εἱρξαί τε καὶ περὶ τῆς ψυχῆς 
εἰς ἀγῶνα καταστῆσαι. Τοσαύτην. δὲ ἔχοντες δύγα- 
μιν, οὐχ ὥςπερ αἵ ἄλλαι πόλεις ἐ ἐῶσι τοὺς αἱρεϑέν- 

τὰς ἀεὶ ἄρχειν τὸ ἕτος, ὅπως ἂν βούλωνται, ἀλλ ὡς- 

περ οἵ τύραννοι καὶ οἱ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν ἐπι- 
Ι »ἽΝὍ ᾿ 3 

στάται, ἢν τινα αἰσϑάνωνται παρανομοῦντά τι, εὖ- 
᾿ -“ "Ὁ ᾿ 2) 

οϑὺς παραχρῆμα κολάζουσι. 5. Πολλῶν δὲ καὶ ἀλ- 
» Π »οΖ3Φ - Υ 3 Π 

λων ὄντων μηχανημάτων καλῶν τῷ «υκούργῳ εἰς τὸ 
᾿ -νὉ ΕῚ ’ ᾿ -"- 

πείϑεσθαι τοῖς νόμοις ἐθέλειν τοὺς πολίτας, ἐν τοῖς 

καλλίστοις καὶ τοῦτό μοι δοκεῖ εἶναι, ὅτι οὐ πρότε- 
ἄν. , - ᾿ " ’ Ἃ 2 ν 

θον ἀπέδωκε τῷ πλήϑει τοὺς γόμους, πρὶν, ἐλϑὼν 

σὺν τοῖς κρατίστοις εἰς “ελφοὺς, ἐπήρετο τὸν ϑεὸν, 
εἰ λῷον καὶ ἄμεινον εἴη τῇ Σπάρτῃ, πειϑομένῃ, οἷς 
αὐτὸς ἔϑηκε, νόμοις. ᾿Επεὶ δὲ ἀνεῖλε, τῷ παντὲ ἄμει- 

Ἂ: ᾿ " 
γον εἶναι, τότε ἀπέδωκεν, οὐ μόνον ἄνομον, ἀλλὰ καὶ 

᾿ἀνόσιον ϑεὶς, τὸ πνϑοχρήστοις νόμοις μὴ πείϑεσϑαι. 

ΟκρΡ ΙΧ. Ἴϊξιον δὲ τοῦ «Ἱυκούργου καὶ τὸδε 
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ἀγασϑῆναι, τὸ κατεργάσασϑαι ἐν τῇ πόλει, αἱρετώ- 
τερον εἶναν τὸν καλὸν ϑάνατον ἀντὶ τοῦ αἰσχροῦ 
βίου" καὶ γὰρ δὴ ἐπισκοπῶν τις ἂν εὕροι μείους 
ἀποϑνήσκοντας τοὗτων ἢ τῶν ἐκ τοῦ φοβεροῦ ἀπο- 
χωρεῖν αἱρουμένων. 2 Ὥςτ᾽ ἀληϑὲς εἰπεῖν, καὶ ἕπε- 
ται τῇ ἀρετῇ σώζεσθαι εἰς τὸν πλείω χρόνον μᾶλλον, 
ἢ τῇ κακίᾳ" κχαὶ γὰρ ῥῴων καὶ ἡδίων καὶ εὐπορω- 
τέρα καὶ ἰσχυροτέρα. λον δὲ, ὅτι καὶ εὔκλεια μά- 
λιστα ἕπεται τῇ" ἀρετῇ" καὶ γὰρ δυμμ ΕΣ, πῶς πᾶν- 
τὲς τοὶς ἀγαϑοῖς β βούλονται. ΦΗΣΙ μέντοι, ὥςτε ταῦ- 

τα γίγνεσθαι, ἐμηχανήσατο, καὶ τοῦτο καλὸν μὴ πα: 
ραλιπεῖν. ᾿Εκεῖνος τοΐνυν σαφῶς παρεσκεύασε τοῖς 

μὲν ἀγαϑοῖς εὐδαιμονίαν, τοῖς δὲ κακοῖς κακοδαιμο- 
γίαν. 4 Ἔν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις πόλεσιν, ὅπόταν 
τις κακὸς γένηται, ἐπίκλησιν μόνον ἔχει, κακὸς εἷ- 
ναι" ἀγοράζει δὲ ἐν τῷ αὐτῷ ὁ κακὸς τἀγαϑῷ καὶ 
κάϑηται καὶ γυμνάζεται, ἐὰν βούληται" ἐν δὲ τῇ 
“ακεδαίμονι πᾶς μὲν ἄν τις αἰσχυνϑείη, τὸν κακὸν 
σύσκηνον παραλαβεῖν, πᾶς δ᾽ ἂν ἐν παλαίσματι συγ- 
γυμναστήν. 5. Πολλάκις δὲ ὃ τοιοῦτος καὶ, διαι- 

οουμένων τοὺς ἀντισφαιριοῦντας, ἀχώριστος περι- 

γίγνεται" καὶ ἐν χοροῖς δ᾽ εἰς τὰς ἐπονειδίστους χώ- 

ρας ἀπελαύνεται.. καὶ μὴν ἐν ὁδοῖς παραχωρητέον 
αὐτῷ, καὶ ἐν ϑάκοις καὶ τοῖς νεωτέροις. ὑπαναυτα- 

τέον. Καὶ τὸς μὲν προφςηκούσας κόρας οἴχοι ϑρε- 

πτέον, καὶ ταύταις τῆς ἀνανδρίας αἰτίαν ὑφεκτέον" 

γυναικὸς δὲ κενὴν ἑστίαν οὐ περιοπτέον, καὶ ἅμα 
τούτου ζημίαν ἀποτιστέον. “ιπαρὸν δὲ οὐ πλανη- 
τέο», οὐδὲ μιμητέον τοὺς ἀνεγκλήτους, ἢ πληγὰς 
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ὑπὸ τῶν ἀμεινόνων ληπτέον. 0 ̓ Εγὼ μὲν δὴ, τοιαὺ- 
της τοῖς καχοὶς ἀτιμίας ἐπικειμένης, οὐδὲν ϑαυμάξω 

τὸ προαιρεῖσθαι ἐκεῖ ϑάνατον ἀντὶ τοῦ οὕτως ἄἀτί- 

μου τε καὶ ἐπονειδίστου βίου. 

ὅκν. Χ, χΧαλῶς δὲ μοι δοκεῖ ὃ “υκοῦργος νο- 
μοϑετῆσαι, καὶ ἢ μέχρι γήρως ἀσκοῖτ᾽ ἂν ἡ ἀρετή. 
᾿Επὲ γὰρ τῷ τέρματι τοῦ βίου τὴν κρίσιν τῆς γερον- 
τίας προσϑεὶς, ἐποίησε, μηδὲ ἐν τῷ γήρᾳ ἀμελεῖσθαι 

τὴν καλοχᾳγαϑίαν. 2 ᾿Αξιάγαστον δ᾽ αὐτοῦ καὶ τὸ 
ἐπικουρῆσαι τῷ τῶν ἀγαϑῶν γήρᾳ" ϑεὶς γὰρ τοὺς 
γέροντας κυρίους τοῦ περὶ τῆς ψυχῆς ἀγῶνος, διέ- 
πραξεν ἐντιμότερον εἶναι τὸ γῆρας τῆς τῶν ἀκμαζό»- 
των ῥώμης. ὁ Εἰκότως δὲ τοι καὶ σπουδάζεται οὗ- 
τος ὁ ἀγὼν μάλιστα τῶν ἀνθρώπων. ἸΚαλοὶ μὲν γὰρ 
καὶ οἱ γυμνικοί" ἀλλ᾽ οὕτοι μὲν σωμάτων εἰσίν" ὁ 
δὲ περὶ τῆς γεροντίας, ἀγὼν ψυχῶν ἀγαϑῶν κρίσιν 
παρέχει. Ὅσῳ οὖν κρεῖττον ψυχὴ σώματος, τοσοὺ- 
τῳ καὶ οἱ ἀγῶνες οἵ τῶν ψυχῶν ἢ οὗ τῶν σωμάτων 
ἀξιοσπουδαστότεροι. 

4 τόδε γε μὴν τοῦ αυκούργου πῶς οὐ μεγάλως 
ἄξιον ἀγασθῆναι; ὃς ἐπειδὴ κατέμαϑεν, ὅτι οἱ μὴ 
βουλόμενοι ἐπιμελεῖσθαι τῆς ἀρετῆς οὐχ ἱκανοΐ εἰσι 
τὰς πατρίδας αὔξειν, ἐκεῖνος ἐν τῇ Σπάρτῃ ἡνάγκα- 
σὲ ὃ δημοσίᾳ πάντας πάσας ἀσκεῖν τὰς ἀρετάς. Ὥς περ 
οὖν ἰδιῶται ἰδιωτῶν διαφέρουσιν ἀρετῇ. οἵ ἀσκοῦγ- 

. τὲς τῶν ἀμελούντων, οὕτω καὶ ἣ Σπάρτη εἰκότως πα- 

σῶν τῶν πόλεων ἀρετὴ διαφέρει, μόνη δημοσίᾳ ἐπι- 
τηδεύουσα τὴν καλοκᾳγαϑίαν. 58. Οὐ γὰρ κἀκεῖνο 
καλὸν, τὸ, τῶν ἄλλων πόλεων κολαζουσῶν, ἢν τίς τι 



ι8 ΠΕ ΒΕΡΥΒΙΙΘΑ. 
ε’ ε’ ΒῚ -ῳ ΡῚ "»-Ῥ7 Υ 8' τ Γ 2 ἕτερος ἕτερον ἀδικῇ, ἐκεῖνον ζημίας μὴ ἐλάττους ἐπι- 
ϑεῖναι, εἰ τις φανερὸς εἴη ἀμελῶν τοῦ ὡς βέλτιστος 
τι γι Υ ν ε ΡῚ ς 4 . “ 3 

εἶναι; 6 ᾿Ενόμιζε γὰρ, ὡς ἔοικεν, ὑπὸ μὲν» τῶν ἅγ-: 
Δ. 9 

δραποδιζομένων τινὰς ἢ ἀποστερούντων τι ἢ κλεπτόν- 
. ΩΊ, ᾿ ἰὸοεόῆψ, -π - ςι κὰκ κα 

των τοὺς βλαπτομένους μόνον ἀδικεῖσθαι" ὑπὸ δὲ 
- α΄ Γ «; ᾿ 

τῶν κακῶν καὶ ἀνάνδρων ὅλας τὰς πόλεις προδίδο- 
ε; κι - 

σϑαι. 'ῆςτε εἰκότως ἕμοιγε δοκεῖ, τούτοις μεγίστας 
. [ 2 “Ὁ 39 ’ ᾿ Ἁ , ΠΣ» ν 

ζημίας ἐπιϑεῖναι. 7 .᾿Επέϑηκε δὲ καὶ τὴν ἀνυπόστα-᾿ 
9 -»ο «, ι , Ὁ 

τον ἀνάγκην, ἀσκεῖν ἀπασαν πολιτικὴν ἀρετὴν. 'Γοὶς 

μὲν γὰρ τὰ νόμιμα ἐκτελοῦσιν ὁμοίως ἅπασι τὴν πό- 
3 . Τὴ 

λιν οἰκείαν ἐποίησε καὶ οὐδὲν ὑπελογίσατο οὔτε σω- 
: 2] 5 ἢ ’ 

μάτων οὔτε χρημάτων ἀσϑένειαν" εἰ δὲ τις ἀποδει- 
λιάσειε τοῦ τὶ νόμιμα διαπονεῖσθαι, τοῦτον ἐκεῖνος 
ἀπέδειξε μηδὲ νομίζεσθαι ἔτι τῶν ὁμοίων εἶναι. 8 ..1}-᾿ 

ἑ εἰ ᾿ τ 
λὰ γὰρ, ὁτι μὲν παλαιότατοι οὗτοι οἱ νόμοι εἰσὶ, σα- 

«ς , Ὁ ΠῚ « « [ ΄ 

φές: ὃ γὰρ «“υκοῦργος κατὰ τοὺς Ηρακλεΐδας λὲγε- 
᾿ : εἰ ; » ΄ - 

ται γενέσϑαι" οὐτω δὲ παλαιοὶ ὄντες, ἔτι καὶ νῦν 
- , 5 

τοὶς ἄλλοις καινότατοί εἰσι" καὶ γὰρ (τὸ πάντων 

ϑαυμαστότατον) ἐπαινοῦσι μὲν πάντες τὰ τοιαῦτα 
᾿ ΄ »-» ἢ 3 2 
ἐπιτηδεύματα, μιμεῖσθαι δὲ αὐτὰ οὐδεμέα πόλις 

ἐθέλει. 
"»“ὋῸἦἷὗ «- 4 » 

Οκν. ΧΙ], χαὶ ταῦτα μὲν δὴ κοινὰ ἀγαϑὰ καὶ 
εξ ΡΣ καὶ ἐ ολέμω" ἰ δέ ᾿ ὑλ ι Α 

ἐν εἰρήνη καὶ ἐν πολέμῳ" εἰ δὲ τις βούλεται κατὰ 
Α « “ ἌΔΦ. ἢ ἢ ᾿ δος - Ἐ )] 

μαϑεῖν, ὁ τι κα εἰς τὰς στρχτιὺς βέλτιον τῶν ἄλλων 
ὶ ἢ γω ΝΣ τῶ 

ἐμηχαγήσατο, ἔξεστι καὶ τούτων ἀκούειν. 2 Πρῶ- 
᾿ Π εν, ἢ ι . 3, 5 

τον μὲν τοίνυν οἱ ἔφοροι προκηρύττουσι τὶ ἕτη, εἰς 
«κι -»ἢ:- Π ΔῊ ς -»" ᾿ 2» 
ἃ δεῖ στρατεύεσθαι, καὶ ἱππεῦσι καὶ ὁπλίταις, ἔπει- 

- , ω «“ Σ 

τὰ δὲ καὶ τοῖς χειροτέχναις" ὠστε, ὁσοιςπερ ἐπὲ πό- 
με: -7ἄ ͵ 

λεως χρῶνται ἄνθρωποι, πάντων τοὑτων καὶ ἐπὶ 
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στρατιᾶς οἵ «Πακεδαιμόνιον εὐποροῦσι" καὶ ὅσα δὲ 
ὀργάνων ἡ στρατιὰ κοινῇ δεηϑείη ἂν, ἁπάντων τὰ 
μὲν ἁμάξῃ προστέτακται παρέχειν, τὰ δὲ ὑποζυγίῳ" 
οὕτω γὰρ ἡκιστ᾽ ἂν. τὸ ἐκλεῖπον διαλάϑοι. 6. Εἴς 
γε μὴν τὸν ἐν τοῖς ὅπλοις ἀγῶνα τοιάδ᾽ ἐμηχανήσα- 
το" στολὴν μὲν ἔχειν φοινικέδα, καὶ χαλκὴν ἀσπίδα" 
ταύτην νομίζων ἢ ἥκιστα μὲν γυναικείῳ κοιγωγεῖν, πο- 
λεμικωτάτην δ᾽ εἶναι" καὶ γὰρ τάχιστα λαμπρύνεται, 
καὶ σχολαιότατα δυπαΐνεται. ᾿Εφῆκε δὲ καὶ κομᾷν 
τοῖς ὑπὲρ τὴν ἡβητικὴν ἡλικίαν, νομίζων, οὕτω καὶ 
μείζους ὃν καὶ ἐλευϑεριωτέρους καὶ γοργοτέρους φαί- 

οψεσϑαι. (ε Οὕτω γε μὴν κατεσκευασμένων μόρας μὲν 
διεῖλεν ξξ καὶ ἱππέων καὶ ὁπλιτῶν. Ἑκάστη δὲ τῶν 
πολιτικῶν μορῶν ἔχεν πολέμαρχον ἕνα, λοχαγοὺς τέτ- 
ταρᾶς, πεντηποστῆρας ὀχτὼ, ἐνωμοτάρχας ἕκκαΐ- 

δεχα. Ἔκ δὲ τούτων τῶν μορῶν διὰ παρεγγυήσεως 
καϑίστανται, τοτὲ μὲν εἰς ἐνωμοτίας, τοτὲ δὲ εἰς 

τρεῖς, τοτὲ δὲ εἰς ἕξ, 5. Ὃ δὲ οἱ πλεῖστοι οἴονται, 

πολυπλοκωτάτην εἶναι τὴν ἐν ὅπλοις «Ἱακωνικὴν 
τάξιν, τὸ ἐναντιώτατον ὑπειλήφασι τοῦ ὄντος. Εἰ- 

σὴ μὲν γὰρ ἐν τὴ «Πακωνικὴ τάξει οἵ πρωτοστάται 
ἄρχοντες, καὶ ὃ στίχος ἕκαστος πάντ᾽ ἔχων, ὅσα 
δεῖ παρέχεσϑαι. 6 Οὕτω δὲ ῥᾷδιον ταὑτην τὴν 
τάξιν μαϑεῖν, ὡς, ὅστις τοὺς ἀνϑρώπους δύναται 
γιγνώσκειν, οὐδεὶς ἂν ἁμάρτοι" τοῖς μὲν γὰρ ἡχεῖ- 
σϑαι δέδοται, τοῖς δὲ ἕπεσϑαι τέτακται. Αἱ δὲ 

παραγωγαὶ ὥσπερ ὑπὸ κήρυκος ὑπὸ τοῦ ἐνωμο- 
τάρχου λόγῳ δηλοῦνται, [αἷς] ἀ ἀραιαΐ τε καὶ βαϑὺ- 
τεραι αἵ φάλαγγες γίγνονται" ὧν δὴ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν 

ΧΕΝ. ῬΟΠΙΤ, Β 
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χαλεπὸν μαϑεῖν. 7 Τὸ μέντοι, κἠν ταραχϑῶσι, μετὰ 
τοῦ παρατυχόντος ὁμοίως μάχεσϑαν ταύτην τὴν τά- 
ξιν, οὐκ ἔτι δῴδιόν ἐστι μαϑεῖν, πλὴν τοῖς ὑπὸ τῶν 
τοῦ “υκούργου νόμων πεπαιδευμένοις. ὃ Εὐπορώ- 
τατὰ δὲ καὶ ἐκεῖνα “Δακεδαιμόνιοι ποιοῦσι, τὰ τοῖς 

ὁπλομάχοις πάνυ δοκοῦντα χαλεπὰ εἶναι. Ὅταν μὲν 
γὰρ ἐπὶ κέρως πορεύωνται, κατ᾽ οὐρὰν δήπου ἐνω- 
μοτία ἕπεται" ἐὰν δ᾽ ἐν τῷ τοιούτῳ ἐκ τοῦ ἐναντίου 
πολεμία φάλαγξ ἐπιφανῇ, τῷ ἐνωμοτάρχῃ παρεγγυᾶ- 
ται εἰς μέτωπον παρ᾿ ἀσπίδα καϑίστασϑαι" καὶ δυὰ 
παντὸς οὕτως, ἔστ᾽ ἂν ἢ φάλαγξ ἐναντία καταστῇ. 

Ἤν γὲ μὴν, οὕτως ἐχόντων, ἐκ τοῦ ὄπισϑεν οἵ πολέ- 
μιοι ἐπιφανῶσιν, ἐξελίττεται ἑ ἕκαστος ὃ στίχος, ἵνα 
οὗ κράτιστοι ἐναντίοι ἀεὶ τοῖς πολεμίοις ὦσιν. ὁ Ὅ-᾽ 
τε δὲ ὃ ἄρχων εὐώνυμος γίγνεται, οὐδ᾽ ἐν τοὑτῳ 
μειονεκτεῖν ἡγοῦνται, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε καὶ πλεονεκτεῖν. 
Εἰ γάρ τινες κυκλοῦσϑαι ἐπιχειροῖεν, οὖκ ἂν κατὰ 
τὰ γυμνὰ, ἀλλὰ κατὰ τὰ ὡπλισμένα περιβάλλοιεν ἄν. 
Ἢν δὲ ποτε ἕνεκοΐ τινος δοκῇ συμφέρειν, τὸν ἡγεμό- 
να δεξιὸν κέρας ἔχειν, στρέψαντες τὸ ἄγημα ἐπὲ κέ- 
ρας, ἐξελίττουσι τὴν φάλαγγα, ἔστ᾽ ἂν ὃ μὲν ἦγε- 
μὼν δεξιὸς ἢ 3; ἡ δὲ οὐρὰ εὐώνυμος γένηται. 10 Ἂν 
δ᾽ αὖ ἐκ τῶν δεξιῶν πολεμίων τάξις ἐ ἐπιφαίνηται, ἐπὶ 
κέρως πορευομένων , οὐδὲν ἄλλο πραγματεύονται, ἢ 
τὸν λόχον ὃ ἕκαστον, ὥσπερ τριήρη Ἷ ἀντίπρωρον τοῖς 

ἐναντίοις στρέφουσι, καὶ οὕτως αὖ γίγνεται ὁ κατ᾽ 
οὐρὰν λόχος παρὰ δόρυ. "Ἦν 78 μὴν κατὰ τὰ εὐώνυ- 
μα πολέμιοι προσίωσιν, οὐδὲ τοῦτο ἐῶσιν, ἀλλ᾿ ἀπω- 
ϑοῦσιν, ἢ ἐναντίους ἀντιπάλους τοὺς λόχους στρέ- 
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φουσι" καὶ οὕτως αὖ ὃ κατ᾿ οὐρὰν λόχος παρ ἀσπίν 
δα καϑίσταται. 

Οκρ. ΧΙ. ᾿Ἐρῶ δὲ καὶ, ἡ στρατοπεδεύεσϑαι 
ἐνόμισε χφῆναι “Ἱυκοῦργος. “ιὰ μὲν γὰρ τὸ τὸς γω- 
γίας τοῦ τετραγώνου ἀχρήστους εἶναι, εἷς κύκλον 
ἐστρατοπεδεύσατο, εἰ μὴ ὄρος ἀσφαλὲς εἴη, ἢ) τεῖχος 
ἢ ποταμὸν ὄπισϑεν ἔχοιεν. 2 Φυλακάς γε μὴν ἐποίη- 
σὲ μεϑημερινὰς » τὰς μὲν πρὸς τὰ ὅπλα εἴσω βλεποὺ- 
σας" (οὗ γὰρ πολεμίων ἕγεχα, ἀλλὰ φίλων, αὕται 
καϑίστανται) τοὺς γε μὴν πολεμίους ἱππεῖς φυλάτ- 
τοῦσιν ἀπὸ χωρίων, ὧν ἂν ἐκ πλείστου προορῷεν. 
ὅ Εἰ δέ τις προΐοι νύκτωρ ἕξω τῆς φάλαγγος, ἐνόμι- 

σεν, ὑπὸ Σκιριτῶν προυρυλάττεσθαι" γῦν δ᾽ ἤδὴ καὶ 
ὑπὸ ξένων, .. .. αὐτῶν τινες συμπαρόντες. ά Τὸ 
δὲ ξ ἔχοντας τὰ δόρατα ἀεὶ περιϊέναι, εὖ καὶ τοῦτο δεῖ 
εἰδέναι, ὅτι τοῦ αὐτοῦ ἕνεκά ἐστιν, οὗπερ καὶ τοὺς 
δούλους εἴργουσιν ἀπὸ τῶν ὅπλων. Καὶ τοὺς ἐπὶ τὰ 
ἀναγκαῖα ἀπιόντας οὐ δεῖ ϑαυμάζειν, ὅτι οὔτε ἀλ- 
λήλων οὔτε τῶν ὅπλων πλέον 2) ὅσον μὴ λυπεῖν ἀλ- 
λήλους ἀπέρχονται" καὶ γὰρ ταῦτα ἀσφαλείας ἕνεκα 
ποιοῦσι. 8. ἹΠεταστρατοπεδεύονταΐ γε μὴν πυκνὰ, 
καὶ τοῦ σίνεσθαι τοὺς πολεμίους ἕνεκα, καὶ τοῦ ὡ- 

φελεῖν τοὺς φίλους. Καὶ γυμνάζεσθαι δὲ προαγο- 
ρεύεται ὑπὸ τοῦ νόμου ἅπασι «Πακεδαιμονίοις, ὅσῳ 
περ ἂν στρατεύωνται" ὥστε μεγαλοπρεπεστέρους μὲν 
αὐτοὺς ἐφ ἑαυτοῖς γίγνεσθαι, ἐλευϑεριωτέρους δὲ 
τῶν ἄλλων φαίνεσθαι. Δεῖ δὲ οὔτε περίπατον οὔτε 
δρόμον ἐλάσσω ποιεῖσθαι, ἢ ὅσον ἂν ἡ μόρα ἐφὴ- 
κῃ, ὅπως μηδεὶς τῶν αὑτοῦ ὅπλων πόῤῥω γίγνηται, 

ΒΔ 
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6 Μετὰ δὲ τὰ γυμνάσια καϑίζειν μὲν ὃ πρῶτος πο: 

λέμαρχος κηρύττει" ἔστι δὲ τοῦτο ὥσπερ ἐξέτασις 
ἐκ τούτου δὲ ἀριστοποιεῖσϑαι, καὶ ταχὺ τὸν πρό- 
σκοπὸν ὑπολύεσθαι" ἐκ τούτου δ᾽ αὖ διατριβαὶ καὶ 
ἀναπαύσεις πρὸ τῶν ἑσπερινῶν γυμνασίων. 7 ἹΜετὰ 
γε μὴν ταῦτα δειπνοποιεῖσθαι κηρύττεται, καὶ, ἔπει- 
δὰν ζἤσωσιν εἰς τοὺς ϑεοὺς, οἷς ἂν πεκαλλεερηκότες 

ὠσίν, ἐπὶ τῶν ὅπλων ἀναπαύεσθαι. Ὅτι δὲ πολλὰ 
γράφω, οὐ δεῖ ϑαυμάζειν- ἥκιστα γὰρ «Δακεδαιμο- 
γίοις εὕροι ἂν τις παραλελειμμένα ἐν τοῖς στρατιώτι- 
κοῖς, ὅσα δεῖ ἐπιμελείας. 

ὕκν. ΧΙ]Π. διηγήσομαι δὲ καὶ, ἣν ἐπὶ στρα- 
τιᾶς ὃ Πυκοῦργος βασιλεῖ δύναμιν καὶ τιμὴν παρε- 
σκεύασε. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐπὶ φρουρᾶς τρέφει ἡ 
πύλις βασιλέα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ" συσκηνοῦσι δὲ 

αὐτῷ οἵ πολέμαρχοι, ὅπως ἀεὶ συνόντες μᾶλλον καὶ 
χοιγοβουλῶσιν, ἤν τι δέωνται. “υσκηνοῦσι δὲ καὶ 
ἄλλοι τρεῖς ἄνδρες τῶν ὁμοίων" οὗτοι τούτοις ἐπι- 
μελοῦνταν πάντων τῶν ἐπιτηδείων, ὡς μηδεμία ἄσχο- 
λέα ἢ. αὐτοῖς τῶν πολεμικῶν ἐπιμελεῖσϑαι. 2 Ἔπα- 
γαλήψομαι δὲ, ὡς ἐξορμᾶται σὺν στρατιᾷ ὃ βασιλεύς. 
Θύει μὲν γὰρ πρῶτον οἴκοι ὧν ΖΦ ἀγήτορε καὶ τοῖς 
σὺν αὐτῷ" ἢν δὲ ἐνταῦϑα καλλιερήσῃ, λαβὼν ὃ πυρ- 
φόρος πῦρ ἀπὸ τοῦ βωμοῦ, προηγεῖται ἐπὲ τὰ ὅρια 
τῆς χώρας" ὃ δὲ βασιλεὺς ἐκεῖ αὖ ϑύεται Δ καὶ 
᾿ϑηνᾷ. 5 Ὅταν δὲ ἀμφοῖν τούτοιν τοῖν ϑεοῖν καὶ 
λιερηϑῆ, τότε διαβαίνει τὰ ὅρια τῆς χώρας" καὶ τὸ 
πῦρ μὲν ἀπὸ τούτων τῶν ἱερῶν προηγεῖται οὔ ποτε 
ἀποσβεννύμενον, σφάγια δὲ παντοῖα ἕπεται. “Αεὶ δὲ, 
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ὅταν ϑύηται, ἄρχεται μὲν τοὑτου τοῦ ἔργου ἔτι κνε- 
φαῖος, προλαμβάνειν βουλόμενος τὴν τοῦ ϑεοῦ εὕ- 
γοιαν. 4 Πάρεισι δὲ περὶ τὴν ϑυσίαν πολέμαρχοι, 
λοχαγοὺ, πεντηκοστῆρες, ξένων» στρατίαρχοι, στρατοῦ 

σκευοφορικοῦ ἄρχοντες, καὶ τῶν ἀπὸ τῶν πόλεων δὲ 
στρατηγῶν ὁ βουλόμενος. δ Πάρεισι δὲ καὶ τῶν ἐφό- 
ρων δύο, οἱ πολυπραγμονοῦσι μὲν οὐδὲν, ἢν μὴ ὃ 
᾿βασιλεὺς προσκαλῇ δρῶντες δὲ, ὅ᾽ τι ποιεῖ ἕκαστος, 

πάντας σωφρονίζουσιν, ὡς τὸ εἰκός. Ὅταν δὲ τελε- 

σϑῇ τὰ ἱερὰ, ὃ βασιλεὺς, προσκαλέσας πάντας, πα- 
ραγγέλλεν τὰ ποιητέα. Ὥστε, δρῶν ταῦτα, ἡγήσαιο 
ἂν, τοὺς μὲν ἄλλους αὐτοσχεδιαστὰς εἶναι τῶν στρα- 

τιωτικῶν, «Δακεδαιμονίους δὲ μόνους τῷ ὄντι τεχνὶ- 

τας τῶν πολεμικῶν. 6 ᾿Επειδάν γε μὴν ἡγῆται ὃ 
βασιλεὺς, ἢν μὲν μηδεὶς ἐναντίος φαίνηται, οὐδεὶς 

αὐτοῦ πρόσϑεν πορεύεται, πλὴν Σκιρῖται καὶ οἱ 
προερευγώμενον ἱππεὶς" ἢν δέ ποτε μάχην οἴωνται 
ἔσεσϑαι, λαβὼν τὸ ἄγημα τῆς πρώτης μόρας ὃ βα- 
σιλεὺς, ἄγει συστρέψας ἐπὶ δόρυ, ἔστ᾽ ἂν γένηται ἐν 
μέσῳ δυοῖν μόραιν καὶ δυοῖν πολεμάρχοιν. Ὕ Οὺς 
δὲ δεῖ ἐπὶ τούτοις τετάχϑαι, ὃ πρεσβὶ ὕτατος τῶν περὲ 
δαμοσίαν. συντάττει" εἰσὶ δὲ οὗτοι, ὅσοι ἂν σύσκη- 
γοι ὦσι τῶν ὁμοίων, καὶ μάντεις καὶ ἰατροὶ καὶ αὐ- 
ἐηταὶ, οἵ τοῦ στρατοῦ ἄρχοντες, καὶ ἐθελούσιοι ἢν 

τιγὲς παρῶσιν. Ὥστε τῶν δεομένων γίγνεσθαι οὐ- 
δὲν ἀπορεῖται" οὐδὲν γὰρ ἀπρόσκεπτόν ἐστι. 8 17ά. 
λὰ δὲ καὶ τάδε ὠφέλιμα, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἐμηχανήσατο 
“Μυκοῦργος εἷς τὸν ἐν ὅπλοις ἀγῶνα. Ὅταν γὰρ. δρὼν- 
τῶν ἤδη τῶν πολεμίων, χίμαιρα σφαγιάζηται, αὖ- 
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λεῖν τὲ πάντας τοὺς παρόντας αὐλητὰς νόμος, καὶ 
Π “ 2] 

μηδένα «“Ἱακεδαιμονέων ἀστεφάνωτον εἶναι" καὶ ὅπλα 
ι τ 2] ι 

δὲ λαμπρύνεσθαι προαγορεύυεται. ᾿Ἔξεστι δὲ τῷ νέῳ 
2 Ἀ ἊΝ 

κεκτεγισμένῳ εἰς μάχην συνιέναι, καὶ φαιδρὸν εἶναι 
᾿ 3. Χ ’ στ πλτλ  δο καὶ εὐδόκιμον. ὁ, Καὶ παρακελεύονται δὲ τῷ ἔἐνω- 

μοτάρχη" οὐδ᾽ ἀκούεται γὰρ εἰς ἑκάστην πᾶσαν τὴν 
ἐνωμοτίαν ἀφ᾽ ἑκάστου ἐνωμοτάρχου ἕξω" ὅπως δὲ 

« - ε 

καλῶς γίγνηται, πολεμάρχῳ δεῖ μέλειν. τὸ Ὅταν γὲ 
μὴν καιρὸς δοκῇ εἰνχν στρατοπεδεύεσθαν, τούτου 

᾿ " ν δ ῳ ὃ ν- δὲ « ὃ πᾷ τ ᾿ 
μὲν κύριος βασιλεὺς, καὶ τοῦ δεῖξαι δὲ, ὁπου δεῖ" τὸ 

μέντοι πρεσβείας ἀποπέμπεσθϑαν καὶ φιλίας καὶ πο- 
- 3 “ 

λεμίας, τοῦτ᾽ αὖ βασιλέως. Καὶ ἄρχονται μὲν πάν- 
τες ἀπὸ βασιλέως, ὅταν βούλωνται πρᾶξαΐ τι. τι Ἢν 

δ᾽ οὖν δίκης δεόμενός τις ἔλϑη, πρὸς Ἑλλανοδίκας 
-Ὁ7 Γ }1 ι 

τοῦτον ὃ βασιλεὺς ἀποπέμπει" ἣν δὲ χρημάτων, πρὸς 
ἢ Ξὰ ᾿ “". 2] , {) 

ταμίας" ἣν δὲ ληΐδα ἄγων, πρὸς λαφυροπώλας. Οῦ- 
, Ὁ - ᾿ 

τω δὲ πραττομένων βασιλεῖ οὐδὲν ἄλλο ἔργον κατα- 
λείπεται ἐπὶ φρουρᾶς, ἢ ἱερεῖ μὲν τὰ πρὸς τοὺς ϑεοὺς 
εἶναι, στρατηγῷ δὲ τὰ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. 

ὅκν. ΧΙΥ. [δἰ δὲ τίς μὲ ἔροιτο, εἰ καὶ γῦν 

ἔτι μοι δοκοῦσιν οἵ «Τυκούργου νόμοι ἀκέγητουι δια- 
μένειν, τοῦτο μὰ 4ία οὐκ ἂν ἔτι ϑρασέως εἴποιμι, 

5, , ᾿ , « 
5 Οἰδὰ γὰρ πρότερον μὲν «“ακεδαιμονίους αἵρου- 

! ΄ 32» 9 

μένους, οἴκου τιὺὶ μέτρια ἔχοντας ἀλλήλοις συνεῖναι 

μᾶλλον, ἢ ἁρμόζοντας ἐν ταῖς πόλεσι καὶ κολακευο- 
μένους διαφϑείρεσϑαι. ὅ Καὶ πρόσϑεν μὲν οἶδα 

2 Α ἢ 

αὐτοὺς φοβουμένους, χρυσίον ἕχοντας φαίνεσθαι" 
Ὁ 3. »» Α ς ’ - 

γῦν δ' ἔστιν οὖς καὶ καλλωπιζομένους ἐπὶ τῷ κεκτῆ- 
9 ᾿ , 

σϑαι. 4 ᾿Επίσταμαι δὲ καὶ πρόσϑεν τούτου ἕνεκα 



Τ:ΑΘΕΡΑΕΜΟΝΙΟΑΥ͂Ν 6. ΧΙΓ. ΧΥ͂. 23 
Π ᾽ ἡ αν. ὃ - ᾿- ΔΕ ε; ξενηλασίας γιγνομένας, καὶ ἀποδημεῖν οὐκ ἐξὸν, ὅπως 

μὴ ῥᾳδιουργίας οἵ πολῖται ἀπὸ τῶν ξένων ἐμπίπλαιν- 
το" νῦν δ᾽ ἐπίσταμαι τοὺς δοκοῦντας πρώτους εἶνα 
ἐσπουδακότας, ὡς μηδέποτε παύωνταν ἁρμόζοντες 
ἀΠε  ᾿,, . ΟΝ ᾿ ο . ο [“] ἐπὺ ξένης. ὃ Καὶ ἣν μὲν, ὁτὲ ἐπεμελοῦντο, ὅπως 

“ ε -Ὁ - Π »"ὃ 

ἄξιον εἶεν ἡγεῖσθαι" νῦν δὲ πολὺ μᾶλλον πραγμα- 
΄ ΕΞ , 

τεύονταν, ὅπως ἄρξουσιν, ἢ ὅπως ἄξιοι τοὑτου ἔσον- 
-Ὡ Φ, δἰ Υ͂ ι : δ΄ 

ται. 6 Τοιγαροῦν οἵ “λληνες πρότερον μὲν ἰόντες 
3 Γ ῬῬΥ; ὩΣ  κῷ Ὁ -Ὁ Φ 5 Ἁ 

εἰς “ακεδαίμονα ἐδέοντο αὐτῶν, ἡγεῖσϑαιν ἐπὶ τοὺς 
-Ὁ 5 »ο-. Ὁ ᾿ Ἁ - ΒῚ 

δοχοῦντας ἀδικεῖν" νῦν δὲ πολλοὶ παρακαλοῦσιν ἀλ- 
ῃ ἂν. ΄ Υ̓ 2 ἕ ᾿ 3 Υ͂ 

λήλους, ἐπὶ τὸ διακωλύειν ἄρξαι πάλιν αὐτούς. 

“ Οὐδὲν μέντοι δεῖ ϑαυμάζειν τούτων τῶν ἐπιψόγων 
᾽ - μὴ - 

αὐτοῖς γιγνομένων, ἐπειδὴ φανεροί εἰσιν οὔτε τῷ 
-Ὡ ᾿ 2, -"Ῥ ᾿ Γ 

ϑέεῳ πειϑόμενοι αὔτε τοῖς “4 ὑκαθοχον γόμοις.] 
ὅκν. ΧΥ͂, Βούλομαι δὲ καὶ, ἃς βασιλεῖ; πρὸς 

᾿: ἰ ᾿ ς - ᾿ ’ ' τὴν πόλιν συνθήκας ὃ «“υκοῦργος ἐποίησε, διηγή- 
Γ ᾿ κ [αὲ φξ Ψ « " «; 

σασϑαι" (μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἡ ἀρχὴ διατελεῖ, οἵα- 
δῶ 3 Ὁ Ι ᾿ ᾿ ἥ ὩἝἙἤ Υ ω 

περ ἐξ ἀρχῆς κατεστάϑη" τὰς δὲ ἀλλὰας πολιτείας εὐ- 
᾿ Υ̓ - 

ρον ἂν τις μετακεκιγημένας, καὶ ἔτι καὶ νῦν μετακι- 
γουμένας). 2 ἬἜϑηχε γὰρ, ϑύειν μὲν βασιλέα πρὸ 
τῆς πόλεως τὰ δημόσια ἅπαντα, ὡς ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ 
32) ᾿ ε »" 

ὄντα, καὶ, στρατιὰν ὅποι ἂν ἡ πόλις ἐκπέμπη, ἡγεῖ- 
᾿ ᾿ Κα ᾿ -»"Ὗ᾽ , 

σϑαι. ὅ Ἔδωκε δὲ καὶ γέρα ἀπὸ τῶν ϑυομένων λαμ- 
βάνειν, καὶ γὴν δὲ ἐν πρλλαῖς τῶν περιοίκων πόλεων 
ΌΣ -»“ὋΤ, 

ἀπέδειξεν ἐξαίρετον τοσαύτην, ὥστε μὴτε δεῖσθϑαν 
» « 

τῶν μετρίων, μήτε πλούτῳ ὑπερφέρειν. 4 Ὅπως δὲ 
᾿ τ -ρ᾽ -᾿ 3 - 

καὶ οἱ βασιλεῖς ἔξῶ σκηνοῖεν, σκηνὴν αὐτοῖς δημο- 
Υ ΒῚ δ Ῥ Ἂ ΠῚ ΟΣ ᾿, -ν ὦ ΟΥ̓ 

σίαν ἀπέδειξε, καὶ διμοιρίᾳ δὲ ἐπὲ τῷ δείπνῳ ἐτίμη- 
ΡῚ ᾿ 

σεν, οὐχ ἵνα διπλάσια καταφάγοιεν, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ 
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ἀπὸ τοῦδε : τιμῆσαι ἔχοιεν, εἶ" τίνα βούλοιντο. 5 Ἔ- 
δωκε δ᾽ αὖ καὶ συσκήνους δύω ὃ ἑκατέρῳ προσελέσϑαι, 
οἱ δὴ καὶ πύϑιοι καλοῦνται. ᾿Ἔδωκε δὲ καὶ πασῶν» 
τῶν συῶν ἀπὸ τόκου χοῖρον λαμβάνειν, ὡς μὴ ποτὲ 

. ἀπορήσαι βασιλεὺς ἱερῶν, ἣν τι δεηϑῇ ϑεοὶς συμ- 

βουλεύσασθαι. Θ Καὶ πρὸς τῇ οἰκίᾳ δὲ λέμνη ὕδα- 
τος ἀφϑονίαν παρέχει" ὅτι δὲ καὶ τοῦτο πρὸς πολλὰ 

χρήσιμον, οἵ μὴ ἔχοντες αὐτὸ μᾶλλον γιγνώσκουσι. 
Καὶ ἕδρας δὲ πάντες ὑπανίστανται βασιλεῖ, πλὴν 

οὐκ ἔφοροι ἀπὸ τῶν ἐφορικῶν δίφρων. 7 Καὶ ὅρ- 
ποὺς δὲ ἀλλήλοις κατὰ μῆνα. ποιοῦνται, ἔφοροι μὲν 

ὑπὲρ τῆς πόλεως, βασιλεὺς δ᾽ ὑπὲρ ἑαυτοῦ. Ὃ δὲ 
ὅρκος ἐστὶ τῷ μὲν βασιλεῖ, κατὰ τοὺς τῆς πόλεως 
κειμένους γόμους βασιλεύσειν: τῇ δὲ πόλει, ἐμπδ. 
δορκοῦντος ἐκείνου ἀστυφέλικτον. τὴν ῥχοιλυίῃν πα- 
ρέξειν. 8 Αὗται μὲν οὖν αἵ τιμαὶ οἴκου ζῶντε βασιυ- 
λεῖ δέδονται, οὐδέν τι πολὺ ὑπερφέρουσαι τῶν ἰδιω- 
τικῶν" οὐ γὰρ ἐβουλήϑη οὔτε τοῖς βασιλεῦσι τυραν- 
γικὸν φρόνημα παραστῆσαι, οὔτε τοῖς πολίταις φϑό- 
γον ἐμποιῆσαι τῆς δυνάμεως. ὁ, 41 δὲ τελευτήσαντι 
τιμαὶ βασιλεῖ δέδονται, τῇδε βούλονται δηλοῦν οἵ 
“Ἱυκούργου νόμοι, ὅτι οὖχ ὡς ἀνϑρώπους ΒΟ ἢ 

ὡς ἥρωας τοὺς “Αακεδαιμονίων ΡΟΙΔΟΣ προτετιμὴ- 
κασι». 
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ΟΝ ΤΟΣ Σ Ν 

ΠΥ ΑΥ Ν ΠΟ ΤΥ Ἐ ΤᾺ 

"Φτ- ὦ᾿ 3 , 

σά ερὺ δὲ τῆς ᾿ϑηναίων πολιτείας, ὅτι 
μὲν εἵλοντο τοῦτον τὸν τρύπον τῆς πολιτείας, οὐκ 
᾿ ᾿ »-»“ΣῪ Π [ “' -« ,Ω39 ςε Ι « ΒῚ 

ἐπαινῶ διὰ τόδε, ὁτι, ταῦϑ ἑλόμενοι, δίλοντο, τοὺς 
πονηροὺς ἄμεινον πράττειν ἢ τοὺς χρηστούς" διὰ μὲν 
οὖν τοῦτο οὔκ ἐπαινῶ" ἐπεὶ δὲ ταῦτα οὕτως ἔδοξεν 
αὐτοῖς, ὡς εὖ διασώζονται τὴν πολιτείαν, καὶ τἄλλα 

διαπράττονται, ἃ δοκοῦσιν ἁμαρτάνειν τοῖς ἄλλοις 
“λλησι, τοῦτ᾽ ἀποδείξω. 2 Πρῶτον μὲν οὖν τοῦ- 

»»»ν εἰ ἢ ἾΨΕ, ᾿ ς ᾿ νλοεοφν»ν 
το ἐρῶ, ὅτι δικαίως αὐτόϑι καὶ οἱ πένητες καὶ ὃ δῆ- 
μος πλέον ἔχει τῶν γενναίων καὶ τῶν πλουσίων, διὰ 
τόδε, ὅτι ὃ δῆμός ἐστιν ὃ ἐλαύνων τὰς ναῦς, καὶ ὃ 

᾿ Υ͂ ᾿ἣ ὭὉ , Ἃ ᾿ ε τὴν δύναμιν περιτιϑεὶς τῇ πόλει" καὶ γὰρ οἵ κυβερ- 
γῆται : καὶ οὗ κελευσταὶ καὶ οἱ πεντηκόνταρχοι καὶ οὗ 
πρωρᾶται καὶ οἵ γαυπη γοὶ οὕὑτοΐ εἶσιν οἵ τὴν δύνα- 
μιν περιτυϑέντες τῇ πόλει, πολὺ μᾶλλον 1 ἢ οἵ πολὲ- 
ται [»αἱ] οἵ γενναῖοι καὶ οἵ χρηστοί. ᾿“Επειδὴ οὖν 
ταῦτα οὕτως ἔχει, δοκεῖ δίκαιον εἶναι, πᾶσι τῶν ἄρ- 

χὼν μετεῖναι, ἕν τε τῷ κλήρω καὶ ἐν τῇ χειροτονίᾳ, 
Ἂ , -" - -»Σ“Ὺ 2 γι. 

καὶ λέγειν ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ τῶ» πολιτῶν. 2.Ὃ- 
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πειτα ὁπόσαι μὲν σωτηρίαν φέρουσι τῶν ἀρχῶν Ζθη- 
σταὶ οὖσαι καὶ μὴ χφησταὶ ἢ κίνδυνον τῷ δήμῳ 
ἅπαντι, τούτων μὲν τῶν ἀρχῶν οὐδὲν δεῖται ὃ δῆμος 
μετεῖναι, οὔτε τῶν στρατηγικῶν κλήρων οἴονται σφί- 
σι ρῆναι μετεῖναι, οὔτε τῶν ἱππαρχιῶν" ,7ιγνώσκει 
γὰρ ὃ δῆμος » ὅτι πλείω ὠφελεῖται ἐν τῷ μὴ αὐτὸς 
ἄρχειν. ταύτας τὰς ἀρχὰς, ἀλλ᾽ ἐᾷν τοὺς διούδων τὸ 
τους ἄρχειν" ὁπόσαι δ᾽ εἰσὶν ἀρχαὶ μισϑοφορίας 
ἕνεκα καὶ ὠφελείας εἰς τὸν οἶκον, ταὗτας ζητεῖ ὃ δῆ- 

2 , 2] . α»» , τ, 

μος ἄρχειν. 4 Ἔπειτα δὲ, ὁ ἕνιον ϑαυμάζουσιν, ὅτι 
πανταχοῦ πλέον νέμουσι τοῖς πονηροῖς καὶ πένησι 

᾿ - - “Ὁ 32 

καὶ δημοτικοῖς ἢ τοῖς χρηστοῖς, ἐν αὐτῷ τούτῳ φὰ 

γοῦνταν τὴν δημοκρατίαν διασώζοντες. Οἱ μὲν γὰρ 
πένητες καὶ οἱ δημόται καὶ οἵ χείρους εὖ πράττοντες, 
καὶ πολλοὶ οἵ τοιοῦτοι γιγνόμενοι τὴν δημοκρατίαν 
αὔξουσιν" ἐὰν δὲ εὖ πράττωσι» οἵ πλούσιοι καὶ οἵ 

χρηστοὶ, ἰσχυρὸν τὸ ἐναντίον σφίσιν αὐτοῖς καϑι- 
» ε [ 2 ᾿ ΡΣ , Ὁ ι 

στᾶσιν οἵ δημοτικοί. 5. Ἔστι δὲ [ἐν] πάσῃ γῇ τὸ 
᾿ Σ ’ τ ’ ) ᾿ ᾿ - Ξ 

βέλτιστον ἐναντίον τῇ δημοκρατίᾳ" ἐν γὰρ τοῖς βελ- 
Π 2» 5 [ 3 Υ̓͂ ΝΟΣ ΤΕΣ ’ 9 Υ̓ 

τίστοις ἕνι ἀκολασία τε ὀλιγίστη καὶ ἀδικία, ἀκρίβεια 
δὲ πλείστη εἰς τὰὶ χρηστά" ἐν δὲ τῷ δήμῳ ἀμαϑία τε 
πλείστη καὶ ἀταξία καὶ πονηρία" ἢ τε γὰρ πενία αὖ- 

4 ἕῳ 2| ἈΠΊΤΥΝ, τ" ; δες 9 ’ ᾿ τοὺς μᾶλλον ἀγει ἐπὶ τὰ αἰσχρὰ, καὶ ἡ ἀπαιδευσία καὶ 
ΓΑ ΘΙ Υ͂ ἘΦ. ἊΨ Υ ἢ - 3 Π 

ἡ ἀμαϑία δι ἔνδειαν χρημάτων ἐνίοις τῶν ἀνϑρώ- 
Ὑ2) 3 Ὁ ες 2 Ὁ 3 ᾿ πῶ... ..0.. 6 Εἴποι δ᾽ ἀν τις, ὡς ἐχρῆν αὐτοὺς 

μὴ ἐᾷν λέγειν πάντας ἑξῆς μηδὲ βουλεύειν, ἀλλὰ τοὺς 
δεξιωτάτους καὶ ἄνδρας ἀρίστους" οἵ δὲ καὶ ἐν τοὺ- 

τῳ ἄριστα βουλεύονται, ἐῶντες καὶ τοὺς πονηρυὺς 

λέγειν. Εἰ μὲν γὰρ οἵ χρηστοὶ ἕλεγον καὶ ἐβουλεύον-: 
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το, τοῖς ὁμοίοις σφίσιν αὐτοῖς ἣν ἀγαϑὰ, τοῖς δὲ 
δημοτικοῖς οὐκ ἀγαϑά: νῦν δὲ λέγων ὃ βουλόμενος 
ἀναστὰς ἄνϑρωπος πονηρὸς ἐξευρίσκει τὸ ἀγαϑὸν 
αὑτῷ τε καὶ τοῖς ὁμοίοις αὑτῷ. 7 Εἴποι τις ἂν, τὶ 
ἂν οὖν γνοΐη ἀγαϑὸν αὑτῷ ἢ τῷ δήμῳ τοιοῦτος ἄν- 
ϑοπος: ; οἵ δὲ γιγνώσκουσιν, ὅτι ἡ τούτου ἅμαϑία 
καὶ πονηρία καὶ εὔνοια μᾶλλον λυσιτελεῖ, ἢ ἡ τοῦ 
χρηστοῦ ἀρετὴ καὶ σοφία καὶ κακόνοια. ὃ Εἴη μὲν 
οὖν ἂν πόλις οὐκ ἀπὸ τοιούτων διαιτημάτων ἢ βελ- 
τίστη, ἀλλ ἡ δημοκρατία μάλιστ᾽ ἂν σώζοιτο οὕτως. 
Ὃ γὰρ δῆμος οὐ βούλεται, εὐνομουμένης τῆς πό- 
λεως, αὐτὸς δουλεύειν, ἀλλ᾽ .«ἐλεύϑερος εἶναι καὶ ἄρ- 

χειν" τῆς δὲ κακονομίας αὐτῷ ὀλίγον μέλει" ὃ γὰς 
σὺ νομίζεις οὐκ εὐνομεῖσθαι, αὐτὸς ἀπὸ τούὑτου 
ἰσχύει ὃ δῆμος, καὶ ἐλεύϑερός ἐστιν. ο Εἰ δ᾽ εὐνο- 
αἰαν ζητεῖς, πρῶτα μὲν ὄψει τοὺς δεξιωτάτους αὖ- 

τοῖς τοὺς νόμους τιϑέντας" ἔπειτα κολάσουσιν οἵ 

χρηστοὶ τοὺς πονηροὺς, καὶ βουλεύσουσιν οἵ χρηστοὶ 
περὲὶ τῆς πόλεως, καὶ οὐκ ἐάσουσι μαινομένους ἂν- 

ϑρώπους βουλεύειν οὐδὲ λέγειν οὐδὲ ἐκκλησιάζειν. 
Ἡπὸ τοὑτων τοίνυν τῶν ἀγαϑῶν τἀχιστ' ἂν ᾧ δῆμος 
εἰς δουλείαν καταπέσοι. 

Ιο Τῶν δούλων δ᾽ αὖ καὶ τῶν μετοίκων πλεί- 
στὴ ἐστὶν ᾿ἀϑήνησιν ἀκολασία, καὶ οὔτε πατάξαι 
ἔξεστιν αὐτόϑι, οὔτε ὑπεκστήσεταὶ σοι ὃ δοῦλος. 
Οὗ δ᾽ ἕνεκεν ἐστὲ τοῦτο δ ολγμι ἐγὼ φράσω" εἰ 
νόμος ἢν, τὸν δοῦλον ὑπὸ τοῦ ἐλευϑέρου τὐπτεσϑαι 

ἢ) τὸν μέτοικον ἢ τὸν ἀπελεύϑερον, πολλάκις ἂν, οἰη- 

ϑεὶς εἶναι τὸν ᾿4ϑηναῖον δοῦλον, ἐπάταξεν ἄν " ἐσ ϑῆ- 
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τὰ τε γὰρ οὐδὲν βελτίω ἔχει ὃ δῆμος αὐτόϑι ἡ οἵ 
δοῦλοι καὶ οἵ μέτοικοι, καὶ τὰ εἴδη οὐδὲν βελτίους 
εἰσίν. τι Εἰ δὲ τις καὶ τοῦτο ϑαυμάζει, ὅτι ἐῶσι 
τοὺς δούλους τρυφᾷν αὐτόϑι, καὶ ὃ μεγαλοπρεπῶς διαι- 
τᾶσϑαι ἐνίους, καὶ τοῦτο γνώμῃ φανεῖεν ὁ ἂν ποιοῦν-- 
τες, Ὅπου γὰρ γαυτικὴ δύναμίς ἐστιν, ἀπὸ χρημά- 
των ἀνάγκη τοῖς ἀνδραπόδοις δουλεύειν, ἵγα λαμ--. 

βάνωμεν πράττει τὰς ἀποφορᾶς, καὶ ἐλευθέρου. 

ἀφιέναι" ὅπου δ᾽ εἰσὶ πλούσιοι δοῦλοι, οὐκ ἔτι ἐν-- 
ταῦϑα λυσιτελεῖ τὸν ἐμὸν δοῦλον σὲ δεδιέναι" (ἐν δὲ 
τῇ «Ἰακεδαίμονι ὃ ἐμὸς δοῦλος σὲ δέδοικεν") ἂν δὲ 

δεδίῃ ὃ σὸς δοῦλος ἐμὲ, κινδυνεύσει καὶ τὰ χρήματα 

διδόναι τὰ ἑαυτοῦ, ὥστε μὴ κινδυνεύειν περὶ ἕαυ--. 
τοῦ. 12 Διὰ τοῦτο οὖν ἰσηγορίαν καὶ τοῖς δούλοις 

πρὸς τοὺς ἐλευϑέρους ἐποιήσαμεν" καὶ τοῖς μετοΐ- 
κοις πρὸς τοὺς ἀστοὺς, διότι δεῖται ἧ πύλις μετοΐ- 

κων, διά τε τὸ πλῆϑος τῶν τεχνῶν, καὶ διὰ τὸ ναυ- 
τικόν. Διὼ τοῦτο οὖν καὶ τυΐῖς μετοίκοις εἰκότως τὴν 
ἰσηγορίαν ἐποιήσαμεν. 

12 Τοῦς δὲ γυμναζομένους αὐτόϑι καὶ τὴν μου-- 
σικὴν ἐπιτηδεύοντας καταλέλυκεν ὃ δῆμος, νομίζων, 

τοῦτο οὗὐ καλὸν εἶναι, γνοὺς, ὅτι οὗ δυνατὰ ταῦτά 
ἐστιν ἐπιτηδεύειν. Ἔν ταῖς χορηγίαις αὖ καὶ γυμνα- 
σιαρχίαις καὶ τριηραρχίαις γιγνώσκουσιν, ὁτι. χορη- 
γοῦσι μὲν οὗ πλούσιοι, χορηγεῖται δὲ ὃ δῆμος" καὶ 

τριηραρχοῦσι καὶ γυμνασιαρχοῦσιν οἵ πλούσιοι, ὃ δὲ 
δῆμος τριηραρχεῖται καὶ γυμνασιαρχεῖται. “ἀξιοῖ οὖν 
ἀργύριον λαμβάνειν ὁ δῆμος καὶ ἄδων χαὶ τρέχων 
καὶ ὀρχούμενος καὶ πλέων ἐν ταῖς ναυσὶν, ἵνα αὐτός 
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τε ἔχῃ, καὶ οἵ πλούσιοι πενέστεροι γίγνωνται. τά. Ἔν 
δὲ τοῖς δικαστηρίοις οὐ τοῦ δικαίου αὐτοῖς μέλει 

μᾶλλον, ἢ τοῦ αὐτοῖς συμφέροντος. 
Περὶ δὲ τῶν συμμάχων, οἵ ἐκπλέοντες συκοφαν- 

τοῦσιν, ὡς δοκοῦσι, καὶ μισοῦσι τοὺς χρηστοὺς, γι- 
γνώσκοντες , ὅτι μισεῖσθαι μὲν ἀνάγκη τὸν ἄρχοντα 
ὑπὸ τοῦ ἀρχομένου" εἰ, δὲ ἰσχύσουσιν οἵ πλούσιοι 
καὶ οἵ ἰσχυροὶ ἐν ταῖς πόλεσιν, ὀλίγιστον χρόνον ἥ 

ἀρχὴ ἔσται τοῦ δήμου τοῦ ᾿1ϑήνῃησιν. Διὰ ταῦτα 
οὖν τοὺς μὲν χρηστοὺς ἀτιμῶσι, καὶ χρήματα ἄφαι- 
ροῦνται, καὶ ἐξελαύνουσι, καὶ ἀποκτείνουσι" τοὺς 

δὲ πονηροὺς αὔξουσιν. Οἱ δὲ ἀφηστοὶ ᾿ϑηναίων 
τοὺς χρηστοὺς ἐν ταῖς συμμαχίσι πόλεσι σώζουσι, 
γιγνώσκοντες, ὅτι σφίσιν ἀγαϑόν ἐστιν, τοὺς βελ- 

τίστους σώζειν ἀεὶ ἐν ταῖς πόλεσιν. φ Εἴποι δὲ 

τὶς ἂν, ὅτι ἰσχὺς ἐστιν αὕτη “Ιϑηναίων, ἐὰν οἵ σὐμ- 
μάχοι δυνατοὶ ὦσι χρήματα εἰςφέρει». Τοὶς δὲ δη- 

ι μοτικοῖς δοκεῖ μεῖξον ἀγαϑὸν εἶναι, τὰ τῶν συμμάς 
χων χρήματα ἕνα ἕκαστον ἔχειν ἡρλχνοίων. ἐχείγους 
δὲ ὅσον ζῆν καὶ ἐργάζεσθαι, ἀδυγάτους ὄντας ἐπι- 

βουλεύειν. 
16 Δοκεῖ δὲ ὁ δῆμος ὃ ̓ Αϑηναίων καὶ ἐν τῷδε 

κακῶς βουλεύεσθαι, ὅτι τοὺς συμμάχους ἀναγκά- 
ζουσὶ πλεῖν ἐπὶ δίκας ᾿Ιϑήναζε" οὗ δὲ ἀντιλογίζον- 
ται, ὅσα ἐν τούτῳ ἔνι ἀγαϑὰ τῷ δήμῳ τῶν ᾿4ϑη- 
γαΐων " πρῶτον μὲν ἀπὸ τῶν πρυτανείων τὸν μισϑὸν 
δὲ ἐνιαυτοῦ λαμβάνειν" εἶτ᾽ οἴκοι παϑήμενοι, ἄνευ 
νεῶν ἔχπλου, διοικοῦσι τὰς πόλεις τὰς συμμαχίδας" 

καὶ τοὺς μὲν τοῦ δήμου σώζουσι, τοὺς δ᾽ ἐναντίους 
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. -Ὁ 5 ᾽ 

ἀπολλύουσιν ἐν τοῖς δικαστηρίοις" εἰ δὲ οἴκοι εἶχον 
ε' 4 ’ ε! Ὁ Γ 3 ᾽ Υ̓͂ ἕχαστου τὺς δίκας, αἀτε ἀχϑόμενοι Αϑηναίοις, τού- 
τους ἂν σφῶν αὐτῶν ἀπώλλυσαν, οἵτινες φίλον μά- 

ΎὝ 3 ᾿ 

λιστα ἦσαν ϑηναίων τῷ δήμῳ: 17 Πρὸς δὲ τού- 
-ῳ -΄᾽ ΒΡ] -᾽ 

τοις ὃ δῆμος τῶν 4“ϑηναίων τάδε κερδαΐνει, τῶν δε- 
“-“-7ὔὠ 3 32.»ϑ ὦ .ο -οἢΡ , 

κῶν Αϑήνῃσιν οὐσῶν τοῖς συμμάχοις" πρῶτον μὲν 
ΒιιλνΣ Ὡ Φι »οἫἦ 

γὰρ ἡ ἑκατοστὴ τῇ πόλει πλείων ἡ ἐν Πειραιεῖ" ἔπει-. 
, μ Ἷ Ἰ τα εἶ τῳ συνοικία ἐστὶν, ἄμεινον πράττει" ἔπειτα εἴ 

τῳ ζεῦγός ἐ ἜΝ Ρ Ἄι ὃ 9 κ- οὐ Ἂν, ῳ ζεῦγός ἐστιν ἢ ἀνδράποδον μισϑοφοροῦν" ἔπειτα 
21 

οἵ κήρυκες ἄμεινον πράττουσι διὰ τὰς ἐπιδημίας τὰς 
τῶν συμμάχων. 1τ8 “Πρὸς δὲ τούτοις, εἰ μὲν μὴ 
2 δέ γ Ξ ὑ Α ΒῚ λέ 3229 

ἐπὶ δίκας ἤεσαν οἱ σύμμαχοι, τοὺς ἐκπλέοντας 4η- 
2 

γαίων ἐτίμων ἂν μόνους, τοὺς τε στρατηγοὺς καὶ. 
τοὺς τριηράρχους καὶ πρέσβεις" νῦν δ᾽ ἠνάγκασται 
τὸν δῆμον κολακεύειν τῶν “ϑηναίων εἷς ἕκαστος τῶν 
συμμάχων, γιγνώσκων, ὅτι δεῖ μὲν ἀφικόμενον 1ϑὴ- 

οι - ᾿ 32] Ἧ 

γαζε δίκην δοῦναι καὶ λαβεῖν, οὐκ ἐν ἄλλοις τισὶν, 
ε; 

ἀλλ ἐν τῷ δήμῳ, ὃς ἐστι δὴ νόμος ᾿Αϑήνῃσι. Καὶ. 
3 “οἙἍ κῚ ἵ -Ὁ Χ ἀντιβολῆσαι ἀναγκάζεται ἐν τοῖς δικαστηρίοις, καὶ 
εἰσιόντός του, ἐπιλαμβάνεσθαι τῆς χειρός. Διὰ τοῦ- 

ΕΣ - Υ - ω Υ͂ ου ν] ᾽ 

το οὖν οἵ σύμμαχοι δοῦλοι τοῦ δήμου τῶν Αϑηναίων 
καϑεστᾶσι μᾶλλον. 

ἢ .»ν, ;} ΠῚ 4 »οΣ΄7ὗὟ " ᾽ ω 

10 «Πρὸς δὲ τούτοις δι τὴν κτῆσιν τὴν ἐν τοῖς 

ὑπερορίοις καὶ διὰ τὰς ἀρχὰς τὰς εἰς τὴν ὑπερορίαν, 

λελήϑασι μανϑάνοντες ἐλαύνειν τῇ κώπῃ αὐτοὲ τὲ 
γεν νι νύ οὶ ϑὺ ἢ ὄχον ἢ Ὁ ᾿ 
καὺ οὗ ἀκόλουθοι" ἀνάγκη γάρ, ἄἀνϑρωπον πολλάκις 

-» 3 ᾿ ᾿ 

πλέοντα χώπην λαβεῖν καὶ αὐτὸν καὶ τὸν οἰκέτην, 

καὶ ὀνόματα μαϑεῖν τὰ ἐν τῇ ναυτικῇ. 20 Καὶ κυ- 
ο- 3 3 - 

βερνῆταν ἀγαϑοὶ γίνονται δ ἐμπειρίαν τε τῶν 
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πλόων, καὶ διὰ μελέτην. ἐμελέτησαν δὲ οἵ μὲν 
πλοῖον κυβερνῶντες » οἱ δὲ ὁλκάδα, οἵ δ᾽ ἐντεῦϑεν 

ἐπὶ τριήρη κατέστησαν" οἵ δὲ πολλοὶ ἐλαύγειν εὖ-- 
ϑέως οἱοΐ τε εἰςβάντες εἰς ναῦς, ἅτε ἐν παντὶ τῷ βίῳ 

προμεμελετηκότες. 
ΟκρΡ, 1]. 1 Τὸ δὲ ὁπλιτικὸν αὐτοῖς, ὃ ἥκιστα 

δοκεῖ εὖ ἔχειν ᾿Αϑήνῃσιν, οὕτω καϑέστηκε" [καὶ] 
τῶν μὲν πολεμίων ἥττους [τε] σφᾶς αὐτοὺς ἡγοῦν- 
ται εἶναι, τῶν δὲ συμμάχων μείζους, οἵ φέρουσι τὸν 
φόρον, καὶ κατὰ γῆν κράτιστοί εἶσι, καὶ νομίζουσι 
[τὸ ὁπλιτικὸν] ἄρχειν, εἰ τῶν συμμάχων κρείττονές 
εἶσι. 2 Πρὸς δὲ καὶ κατὰ τύχην τι αὐτοῖς τοιοῦτον 
καϑέστηπε" τοῖς μὲν κατὰ γὴν ἀρχομένοις οἷόν τὶ 
ἐστιν, ἐκ μικρῶν πόλεων συνοικισϑέντας ἀϑρύους 
μάχεσθαι" τοῖς δὲ κατὰ ϑάλατταν ἀρχομένοις, ὅσοι 
γησιῶταί εἶσιν, οὐχ οἷόν τε συγάρασϑαι εἰς τὸ αὐτὸ 
τὰς πόλεις. ΝΗ γὰρ ϑάλαττα ἐν τῷ μέσῳ" οἱ δὲ ἐχραι- 
τοῦντες ϑαλαττοκράτορές εἰσιν" εἰ δὲ καὶ οἱόν τε 
λαϑεῖν συνελϑοῦσιν εἰς ταυτὸ τοῖς, νησιώταις εἰς μίαν 

γῆσον, ἀπολοῦνται λιμῷ. ὅ “Οπόσαι δ᾽ ἐν τῇ ἡπεί- 
ρῳ εἰσὴ πόλεις ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων ἀρχόμεναι, αἵ μὲν 
μεγάλαι διὰ δέος ἄρχονται, αἵ δὲ μικραὶ πάνυ διὰ 
χρείαν" οὐ γάρ ἐστι πόλις οὐδεμία, ἥτις οὐ δεῖται 
εἰράγεσϑαΐ τι ἢ ἐξάγεσθαι. Ταῦτα τοίνυν οὐκ ἔσται 
αὐτῇ » ἐᾶν μὴ ὑπήκοος Ἂ τῶν ἀρχόντων τῆς ϑαλάτ- 

τῆς. ὦ Ἔπειτα δὲ τοῖς ἄρχουσι τῆς ϑαλάττης οἷόν 
τ᾽ ἐστι ποιεῖν, ἅπερ οὐ τοῖς τῆς γῆς, ἐνίοτε ἥήμτρ 
τὴν γῆν τῶν κρειττόνων᾽ παραπλεῖν γὰρ ἕξεστιν, 

ὅπου ἂν μηδεὶς ἡ πολέμιος, ἢ) ὁπου ἃ ὀλίγοι" ἐν» 
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δὲ προσίωσι», ἀναβάντα ἀποπλεῖν. Καὶ τοῦτο 
ποιῶν ἧττον ἀπορεῖ, ἢ ὃ πεζὴ παραβοηθῶν. 5 Ἔ- 
πειῖτοι δὲ τοῖς μὲν κατὰ ϑάλατταν ἄρχουσιν οἷόν τ 
ἀποπλεῦσαι ἀπὸ τῆς σφετέρας αὐτῶν , ὁπόσον βού- 
λὲν πλοῦν" τοῖς δὲ κατὰ γῆν οὐχ οἷόν τε ἀπὸ τῆς 
σφετέρας αὐτῶν ἀπελϑεῖν πολλῶν ἡ ἡμερῶν ὁ ὁδόν" ὅρα- 
δεϊαί. τε γὰρ αἵ ἜΦΟΡΟΙ καὶ σἴτον οὐχ οἷόν τε ἔχειν. 
πολλοῦ χρόνου πεζὴ ἰόντα. Καὶ τὸν μὲν πεζῇ ἰόντα 
δεὺ διὰ φιλίας ἱ ἐἔναι, ἢ γικᾷν μαχόμενον" τὸν δὲ 
πλέοντα, οὗ μὲν ἂν ἢ κρείττων, ξέςστιν ἀποβῆναι" 

οὗ δὲ ἢ ἥττων, ταύτης τῆς γῆς ἅλα παραπλεῦσαι, ἕως 
ἂν ἐπὶ φιλίαν χώραν ἀφίκηται, ἢ ἐπὶ ἥττους αὐτοῦ. 
6 Ἔπειτα νόσους τῶν καρπῶν, αἵ ἐκ Ζίιός εἰσιν, οἵ. 
μὲν κατὰ γὴν κράτιστοι χαλεπῶς φέρουσιν, οἵ δὲ κα- 
τὰ ϑάλατταν ῥᾳδίως. Οὐ γὰρ ἅμα πᾶσα γῆ νοσεῖ" 
ὥστε ἐκ τῆς εὐθηνούσης ἀφικνεῖται τοῖς τῆς ϑαλάτε 
τῆς ἄρχουσιν. 7 Εἰ δὲ δεῖ καὶ σμικροτέρων μνη- 
σθϑῆναι, διὰ τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης πρῶτον μὲν 
τρόπους εὐωχιῶν ἐξεῦρον, ἐπιμισγόμενοι ἀλλήλοις" 
καὶ ὃ τι ἐν Σ'κελίχ ἡδὺ ἢ ἢ ἐν Ἰταλίᾳ ἢ ἐν Κύπρῳ ἢ ἐν 

Αἰγύπτῳ ἢ ἐν» “υδίᾳ ἢ ἢ ἐν τῷ Πόντῳ ἢ ὲ ἐν Πελοπονγὴ- 
σῳ ἢ ἀλλοϑέ που, ταῦτα πάντα εἰς ἕν ἡϑροίσθη διὰ 
τὴν ἀρχὴν τῆς ϑαλάττης. ὃ Ἔπειτα φωνὴν τὴν πᾶσαν 
ἀκούοντες ἐξελέξαντο τοῦτο μὲν ἐκ τῆς, τοῦτο δὲ ἐκ 

τῆς. Καὶ οἵ μὲν Ἕλληνες ἰδίᾳ μᾶλλον καὶ φωνῇ καὶ 
Γι καὶ σχήματι χρῶνται" “Αϑηναῖοι δὲ κεχραμέ- 
»ἢ ἐξ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων καὶ βυρβάθθην 

Ὁ Θυοσίας δὲ, καὶ ἱερὰ, καὶ ἑορτὰς, καὶ τεμένη, 

γνοὺς ὃ δῆμος, ὅτι οὐχ οἷόν τέ ἐστιν ἑκάστῳ τῶν 
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3 »-Ὗ-7ὦ -“ἷ΄’» ι 

πενήτων ϑύειν, καὶ εὐωχεῖσθαι, καὶ κτᾶσϑαι ἱερὰ, 
"» . . . μὰ 

καὶ πόλιν οἰκεῖν καλὴν καὶ μεγάλην, ἐξεῦρεν, ὅτῳ 
Υ ο΄. «- ε 

τρόπῳ ἔσταν ταῦτα. Θύουσιν οὖν δημοσίᾳ μὲν ἡ πό- 
Ἅις ἱερεῖα πολλά" ἔστι δὲ ὃ δῆμος ὃ εὐωχούμενος, καὶ 
διαλαγχάνων τὰ ἱερεῖα. Τὸ Καὶ γυμγάσια καὶ λου- 
τρὰ καὶ ἀποδυτήρια τοῖς μὲν πλουσίοις ἐστὶν ἴδια 
ἘΡΩ, Φ ε δὲ δ᾽ 3 ὁ ς Ὁ Ϊ δ “οἍ αι ἰδία 

ἐνίοις" ὃ δὲ δῆμος αὐτὸς αὑτῷ οἰκοδομεῖτ ᾿ 
5 -“ο“΄᾿ἷ 

παλαίστρας πολλὰς, ἀποδυτήρια, λουτρῶνας " καὶ 
ἱ Υ̓͂ ΄ ϑ Υ͂ ς..» ΠῚ « 39ηγ Ἃ ε 
πλείω τούτων ἀπολαύει ὁ μὐνημς ἢ οὗ ὀλίγοι καὶ οἵ 

εὐδαίμονες. 
11 Τὸν δὲ πλοῦτον μόνοι οἷοί τ εἶσιν ἔχειν τῶν 

“Ελλήνων καὶ τῶν βαρβάρων" εἰ γάρ τις πόλις πλου- 
τεὶ ξύλοις ναυπηγησίμοις, ποὶ διαϑήσεται, ἐὰν μὴ 

Υ 2 " Ι ῃ 2 ΕΣ , 

πείσῃ τὸν ἄρχοντα τῆς ϑαλάττης; τὲ δ᾽, εἴ τις σιδή- 
ΡᾺῚ Ὁ} [ “ο“΄ἫῪ Π »“Ὃ΄ Γ 

θῳ ἢ χαλκῷ ἢ λίνῳ πλουτεῖ πόλις, ποῖ διαϑήσεται, 
δ᾽. ἃ Υ͂ 4 3 -ο ᾿ 3 ἕξ ΕῚ 

ἐὰν μὴ πείσῃ τὸν ἄρχοντα τῆς ϑαλάττης; Εξ αὖ- 
τῶν μέντοι τούτων καὶ δὴ νῆές μοι εἰσί" παρὰ μὲν 
τοῦ ξύλα, παρὰ δὲ τοῦ σίδηρος , παρὰ δὲ τοῦ χαλ- 
κὸς, παρὸ δὲ τοῦ λῖνον, παρὰ δὲ τοῦ κηρός. 12 Πρὸς 
δὲ τούτοις ἄλλοσε ἄγειν οὔκ ἐάσουσιν, οἵτινες ἀντί- 

ςς» ἃ. ᾽ν 3 Π - Ι Ἁ 

΄παλοι ἡμῖν εἰσὶν, ἡ οὐ χρήσονται τῇ ϑαλάττῃ. Καὶ 
3 ο -Ὁ ἊὉ - , ἐγὼ μὲν οὐδὲν πονῶν, ἐκ τῆς γῆς πάντα ταῦτα ἔχω 

’ τ ᾿ 

διὰ τὴν ϑάλατταν" ἄλλη δὲ οὐδεμία πόλις [δύο τού- 
3» 3.2 »» - 9 » : Ἃ -Ὗ 3 7 

τω» ἔχει, οὐδ᾽ ἔστι τῇ αὐτῇ ξύλα καὶ λῖνον, ἀλλ 
ὕπου λὶνόν ἐστι πλεῖστον, λεία χώρα καὶ ἀξυλος" οὐ 

δὲ χαλκὸς καὶ σίδηρος ἐκ τῆς αὐτῆς πόλεως, οὐδὲ τὰλ- 
] ΒλῚ Γ "Ὁ ι. - 

λα δύο ἢ τρία μιᾷ πόλει, ἀλλὰ τὸ μὲν τῇ, τὸ δὲ τῆ. 
᾿ ᾿] . Ἁ “Ν 

ιὁ Ἔτι δὲ πρὸς τούτοις παρὰ πᾶσαν ἠπειρόν ἐστιν 
Γ 9 ᾿ ᾿ δ. , Ν Γ 
ἡ ἀκτὴ προέχουσα ἢ νῆσος προκειμένη ἢ στεγόπυρόν 

ΧΕΝ. ομτ. ϑ' 
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τι" ὥστε ἔξεστι. ἐνταῦϑα ἐφορμοῦσι τοῖς τῆς ϑαλάτ- 

τῆς ἄρχουσι λωβᾶσϑαι τοὺς τὴν ἤπειρον οἰκοῦντας. 

τι4 “Ἑνὸς δὲ ἐνδεοῖς εἰσιν" εἶ γὰρ νῆσον οἰκοῦν- 
τες ϑαλαττοχράτορες ἤσαν. ϑηναῖον, ὑπῆρχεν ἂν 

αὐτοῖς ποιεῖν μὲν κακῶς, εἰ ἠβούλοντο" πάσχειν δὲ 
μηδὲν, ἕως τῆς ϑαλάττης ἦρχον, μηδὲ τμηϑῆναν τὴν 

ἑαντῶν γῆν, μηδὲ πρϑεδεγεσθαι τοὺς πολεμίους" γὺν 
δὲ οἵ γεωργοῦντες καὶ οὗ πλούσιοι ᾿Αϑηναίων ὑπέρ- 
χονται τοὺς πολεμίους μάλλον" ὃ δὲ δῆμος, ἅτε εὖ 
εἰδὼς, ὅτι οὐδὲν τῶν σφῶν ἐμπρήσουσιν οὐδὲ τεμοῦ- 
σιν, ἀδεῶς ζῇ καὶ οὐχ ὑπερχόμενος αὐτοὺς. τ8 Πρὸς 
δὲ τοὗτοις καὶ ἑτέρου δέους ἀπηλλαγμένοι ἂν σαν, 
εἰ, γῆσον ᾧκουν, μηδέποτε προδοϑῆναι τὴν πόλιν ὑπ 
ὀλίγων, μηδὲ πύλας ἀνοιχϑῆναι, μηδὲ πολεμίους. 
ἐπεισπευεὺν- (πῶς γὰρ, ρερηνὸς οἰκούντων, ταῦτ ὃ» 

ἐγίγγετο;) μηδ᾽ αὖ στασιάσαι τῷ δήμῳ μηδὲν, εἰ 
γῆσον ᾧκουν" νῦν μὲν γὰρ εἰ στασιάσαιεν, ἐλπίδα ἂν 
ἕχοντες ἐν τοῖς πολεμίοις στασιάσειαν, ὡς κατὰ γὴν 

ἐπαξόμενοι" εἰ δὲ νῆσο» ᾧκουν, καὶ ταῦτα ἂν ἀδεῶς 
αὐτοῖς δῖχεν. τῷ ᾿Επειδὴ οὖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ ἔτυχον 
οἰκήσαντες νῆσον, νῦν τάδε ποιοῦσι" τὴν μὲν οὐ- 
σίαν ταῖς νήσοις παρατέϑενται, πιστεύοντες τῇ ἀρχῇ ᾿ 
τῇ κατὰ θάλατταν, τὴν δὲ ᾿Ἁἡττικὴν γὴν περιορῶσι 
τεμνομένην, γιγνώσκοντες ὅτι, εἰ αὐτὴν ἐλεήσουσιν, 
ἑδτέρων ἃ ιγαθῶν μδιξόνων στερήδονται. 

17 πὶ δὲ συμμαχίας καὶ τοὺς ὅρκους ταῖς μὲν 

ὁλ γαρχουμέναις πόλεσιν ἀνάγκη ἐμπεδοῦν" ἣν δὲ ὲ μὴ 
ἐμμένωσι τοῖς συνϑήκαις, ἢ ὕφ᾽ ὅτου ἀδικεῖν ὁνό- 
ματὰ ἀπὸ τῶν ὀλίγων οἱ συνέϑεντο. Ἅττα δ᾽ ἂν ὁ 
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δῆμος συγϑῆται, ἔξεστιν αὖ τῷ ἑνὶ ἀνατιϑεῖσι τὴν 
αἰτίαν τῷ λέγοντι καὶ τῷ ἐπιψηφίσαντι ἀρνεῖσϑαι 
τοῖς ἀλλός, ὅτι οὐ παρῆν, οὐδὲ ἀρέσκει οἱ γε τὼ 

συγκείμενα. πυνϑάνονται ἐν πλήρει τῷ δήμῳ, καὶ 
εἶ μὴ δόξαι εἶναι ταῦτα, προφάσεις μυρίας ἐξεύρη- 

κεν τοῦ μὴ ποιεῖν, ὅσα ἂν μὴ βούλωνται. Καὶ ἂν 

μέν τι κακὸν ἀναβαίνῃ ἀφ᾽ ὧν ὃ δῆμος ἐβούλευσεν, 
αἰτιᾶται ὃ δῆμος, ὡς ὀλίγοι ἄνθρωποι αὐτῷ ἀντι- 
πράττοντες διέφϑειραν" ἐὰν δὲ τι ἀγαϑὸν, σφίσιν 
αὐτοῖς τὴν αἰτίαν ἀνατιϑέασι. 

ιδὃ Κωμῳδεῖν δ᾽ αὖ καὶ κακῶς λέγειν τὸν μὲν 
δῆμον οὐκ ἐῶσιν, ἵνα μὴ αὐτοὶ ἀκούωσι κακῶς" ἰδέᾳ 

Ἷ δὲ κελεύουσι, εἴ τίς τινα βούλεται, εὖ εἰδότες, τυ 

οὐχὶ τοῦ δήμου ἐστὶν, οὐδὲ τοῦ πλήϑους ὃ κωμῳδού- 
μένος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, ἀλλ᾽ ἢ πλούσιος, ἢ γενναῖος, 
ἢ δυνάμενος. ᾿᾽Ολίγοι δὲ τινες τῶν πενήτων καὶ τῶν 

᾿ δημοτικῶν κωμῳδοῦνται, καὶ οὐδ᾽ οὗτοι, ἐὰν μὴ διὰ 
. πολυπραγμοσύνην, καὶ διὰ τὸ ζητεῖν πλέον τι ἔχειν 

τοῦ δήμου. Ὥστε οὐδὲ τοὺς τοιούτους ἄχϑονται 

χωμῳδουμένους. ιτ0. Φημὲ οὖν ἔγωγε, τὸν δῆμον 
τὸν ᾿ϑήνῃσι γιγνώσκειν μὲν, οἵτινες χρηστοὶ εἰσι τῶν 
πολιτῶν, καὶ οἵτινες πονηροΐ" γιγνώσκοντες δὲ, τοὺς 

μὲν σφίσιν αὐτοῖς ἐπιτηδείους καὶ συμφόρους φι- 
; λοῦσι, καν πονηροὶ ὦσι, τοὺς δὲ χφηστοὺς μισοῦσι 

μᾶλλον" οὗ γὰρ νομίζουσι, τὴν ἀρετὴν αὐτοῖς πρὸς 
τῷ σφετέρῳ ἀγαϑῷ πεφυκέναι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ κακῷ. 

᾿ Καὶ τοὐναντίον 78 τούτου, ἕγιοι, ὄντες ὡς ἀληϑῶς 
᾿ τοῦ δήμου τὴν φύσιν, οὐ δημοτικοί εἶσι. 20 Ζημο- 
᾿ τὼ δ᾽ ἐγὼ μὲν αὐτῷ τῷ δήμῳ συγγιγνώσκω, 

ο. 
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αὑτὸν μὲν γὰρ εἰ ποιεῖν παντὴ συγγνώμη ἐστίν" ὃφΞ 
τις δὲ μὴ ὧν τοῦ δήμου εἵλετο ἐν δημοκρατουμένῃ 
πόλει οἰκεῖν μᾶλλον ἢ ἐν ὀλιγαρχουμένῃ, ἀδικεῖν πα- 
ρεσκευάσατο, καὶ ἔγνω, ὅτι μᾶλλον οἷόν τε διαλα- 
ϑεῖν κακῷ ὄντι ἐν δημοκρατουμένῃ πόλει ἢ ἐν ὁλι- 

γαρχουμένῃ. 
Ολν. ΠΠ. τ Καὶ περὲ τῆς ̓ ϑηναίων πολιτείας 

τὸν μὲν τρύπον οὐκ ἐπαινῶ" ἐπειδήπερ δ᾽ ἔδοξεν 
αὐτοὺς δημοκρατεῖσθαι, εὖ μοι δοκοῦσι διασώζεσϑαι 

τὴν δημοχρατίαν, τούτῳ τῷ τρόπῳ χρώμενοι, ᾧ ἐγὼ 
ἐπέδειξα. 

Ἔτι δὲ καὶ τάδε τινὰς δρῶ μεμφομένους ᾿41ϑη- 
ναΐίους, ὅτι ἐνίοτε οὐκ ἔστιν αὐτόϑι χρηματίσαι τῇ 
βουλῇ οὐδὲ τῷ δήμῳ ἐνιαυτὸν καϑημένῳ ἀνθρώπῳ 
καὶ τοῦτο ᾿Ιϑήνῃσι γίγνεται οὐδὲν δὲ ἄλλο, ἢ ὅτι 
διὰ τὸ πλῆϑο᾽ τῶν πραγμάτων οὐχ οἷἵοἑ τε πάντας 

ἀποπέμπειν εἰσὶ χφηματίσαντες. 2 Πῶς γὰρ ἂν καὶ 

οἵοΐ τε εἶεν, οὕστινας 1 ; πρῶτον μὲν δεῖ, ἑξορτάσαι ἕορ- 
τὺς, ὅσας οὐδεμία τῶν “Ἑλληνίδων πόλεων (ἐν δὲ 
ταύταις ἧττόν τινα δυνατόν ἐστι διαπράττεσθαι τῶν 
“τῆς πόλεως ἔπειτα δὲ δίκας καὶ γραφὰς καὶ εὐθύ- 

γας ἐκδικάζειν, ὅσας οὐδ᾽ οἱ σύμπαντες ἄνϑρωπο: 

ἐκδικάζουσι" τὴν δὲ βουλὴν βουλεύεσθαι, πολλὰ μὲν 
περὶ τοῦ πολέμου, πολλὶ δὲ περὶ πόρου χρημάτων, 
πολλὰ δὲ περὺ νόμων ϑέσεως, πολλὰ δὲ περὶ τῶν 
κατε πόλιν ἀεὺ γιγνομένων, πολλὰ δὲ καὶ τοῖς συμ- 
μάχοις, καὶ φόρον δέξασϑαι, καὶ νεωρίων ἐπιμελη- 
ϑῆναι καὶ ἱερῶν. Ὦρα δὴ τι ϑαυμαστόν ἔστιν, εἰ, 

τοσρύτων ὑπαρχόντων πραγμάτων, μὴ οἷοΐ τ᾽ εἰσὲ 
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πᾶσιν ἀνθρώποις χρηματίσαι; 3 «“Πέγουσι δὲ τινες, ΄ 
ἢν τις ἀργύριον ἔχων προσίῃ πρὸς βουλὴν ἢ δῆμον, 
χφηματιεῖται. ᾿Εγὼ δὲ τούτοις ὁμολογήσαιμ' ἂν, ἀπὺ 
χρημάτων πολλὰ διαπράττεσϑαι ἄϑηνῃσι, καὶ ἔτι 
ὧν πλείω διαπράττεσϑαι, εἰ, πλείους ἐπεδέδοσαν ἀρ- 

γύριον" τοῦτο μέντοι εὖ οἶδα, ὅτι πᾶσι διαπρᾶξαι 
ἡ πόλις τῶν δεομένων οὐχ ἱκανὴ, οὐδ᾽ εἰ ὁποσονοῦν 
χρυσίον καὶ ἀργύριον διδοίη τις αὐτοῖς. 4 Δεῖ δὲ 
καὶ τάδε διαδικάζειν, εἴ τις τὴν ναῦν μὴ ἐπισχευά- 

ζει, ἢ κατοικοδομεῖ τι [τὸ] δημόσιον" πρὸς δὲ τού- 
τοις χορηγοῖς διαδικάσαι εἰς ΖΙιονύσια καὶ Θαργήλια 
καὶ Παναϑήναια καὶ Προμήϑεια καὶ ἩΗφαίστεια ὅσιι 
ἔτη" καὶ τριήραρχοι καϑίστανται τετρακόσιοι ἑκά- 
στου ἐγιαυτοῦ, καὶ τούτων τοῖς βουλομένοις δια- 
δικάσαι ὅσα ἕτη" πρὸς δὲ τούτοις ἀρχὰς δοκιμάσαι 

καὶ διαδικάσαι, καὶ ὀρφανοὺς δοκιμάσαι, καὶ φὺ- 
λακὰς δεσμωτῶν καταστῆσαι. Ταῦτα μὲν οὖν ὅσα 

, 

ἔτη. 85. Διὰ χρόνου δὲ διαδικάσαι δεῖ ἀστρατείας, 
Ἃ,.24 χλλ 95 - δὲ ’ 3. καὶ ἐάν τι ἄλλο ἐξαπιναῖον ἀδίκημα γένηται, ἐάν τε 

ὑβοίσωσί χηϑὲες ὕ ἐάν τε ἀσεβήσω ὑβϑοίσωσί τινὲς ἄηϑες ὑβρισμα, ἐάν τε ἀσεβήσωσι. 
Δ δ’ ι ,ὔ 

Πολλὰ ἔτι πάνυ παραλείπω" τὸ δὲ μέγιστον εἴρηται, 
πλὴν αἵ τάξεις τοῦ φόρου" τοῦτο δὲ γίγνεται ὡς τὰ 
πολλὰ δὲ ἔτους πέμπτου. Φέρε δὴ τοίνυν, ταῦτα 
οὐκ οἴξσϑε χρῆναι διαδικάζειν ἅπαντα; 6 Ἑἰπάτω 
γάρτις, ὅτι οὐ χρῆν αὐτόϑεν διαδικάζεσϑαι. Εἰ, δ᾽ αὖ 
ὁμολογεῖ [ δεῖν] ἅπαντα χρῆναν διαδικάζειν, ἀνάγκη 

δὲ ἐνιαυτοῦ. Ως οὐδὲ νῦν δ ἐνιαυτοῦ δικάζοντες 
-Ὁ οι ἵ « 3 Ὁ ς ι “ὦ 

ἐπαρχοῦσιν, ὠστὲ παύειν τοὺς ἀδικοῦντας, ὑπὸ τοῦ 

πλήϑους τῶν ἀνϑοώπων. 7 Φέρε δὴ, ἀλλά φησὲ τις 
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χρῆναι δικάξειν μὲν, ἐλάττους δὲ δικάζειν. ἀνάγκῃ 
τοίνυν, ἐὰν μὲν πολλὰ ποιῶνται δικαστήρια, ὀλίγοι 
ἐν ἑκάστῳ ἔσονται τῷ δικαστηρίῳ: ὥστε καὶ δια- 
σκευάσασϑαι ῥῴδιον ἐ ἕσταυ πρὸς ὀλίγους δικαστὰς, 
καὺ συνδεκάσαι; [ὥστε] πολὺ ἡ ἧττον δικαίως δικάξειν. 

ὃ Πρὸς δὲ τούτοις οἴδσϑαι χρὴ, καὶ ἑορτὰς ἄγειν 

χρῆναι ϑηναίους, ἐν αἷς οὐχ οἷόν τε δικάζειν. Καὶ 
ὰ ἰγουσι μὲν δορτὲς διπλασίους ἢ οἵ ἄλλοι" ἀλλ᾽ ἐγὼ 
μὲν τίϑημι ἴσας τῇ ὀλιγίστας ἀγούσῃ πόλει" τού- 
των τοΐνυν τοιούτων ὄντων, οὔ φημι οἷόν τ' εἷς 
ναι, ἄλλως ἔχειν τὰ πράγματα ᾿4ϑήνησιν, ἢ ὥσπερ 
γῦν ἔχει, πλὴν εἰ κατὰ μικρόν [τι] οἷόν τὲ τὸ μὲν 
ἀφελεῖν, τὸ δὲ προσϑεῖναι" πολὺ δ᾽ οὐχ οἷόν τε με- 
τακιγεῖν, ὥστε μὴ οὐχὶ τῆς δημοκρατίας ἃ ἀφαιρεῖν τι.. 
9 Ὥστε μὲν γὰρ βέλτιον ὃ ἔχειν δὴν πολιτείαν, οἷόν τε 

πολλὰ ἐξευρεῖν" ὥστε μέντοι ὑπάρχειν δημοκρατίαν 
μὲν εἶναι, ἀρκούντως δὲ τοῦτο ἐξευρεῖν, ὅπως δὴ 

βέλτιον πολιτεύσονται, οὐ ῥάδιον, πλὴν » ὅπερ ἄρτι 
εἶπον, κατὰ μικρόν τι προσϑέντα ἢ ἀφελόντα. 

10 Δοκοῦσι δὲ ᾿4ϑηναῖοι καὶ τοῦτό τοι οὐκ ὃρ- 
ϑῶς βουλεύεσθαι, ὅτι τοὺς χείρους αἱροῦνται ἐν ταῖς 

πόλεσι ταῖς στασιαζούσαις. Οἱ δὲ τοῦτο )νώμῃ 
ποιοῦσιν" δἰ μὲν “γὰρ ἠρφοῦντο τοὺς βελτίους; ἡροῦντ' 
ἂν οὐχὶ τοὺς ταὐτὰ γιγνώσκοντας σφίσιν αὐτοῖς" ἐν 
οὐδεμιᾷ γ᾽ πόλει τὸ βέλδιστον εὔνουν ἐστὶ τῷ δή- 
ἕῳ, ἀλλὰ τὸ κάκιστον ἂν ὀκμσεῆι πόλει εὔνουν τῷ 

δήμφ᾽ οἵ γὰρ ὅμοιοι τοῖς ὁμοίοις εὔνοΐ εἶσι. Διὰ 
ταῦτα οὖν ϑηναῖοι τιὶ σφίσιν αὐτοῖς προσήκοντα 
αἱροῦνται. ει Ὃποσάκις δ᾽ ἐπεχείρησαν αἵρεῖσϑαι 
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τοὺς βελτίστους, οὔ συνήνεγκεν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐντὸς 
242} Θ - 2 ΄ ς ι -»" ὀλίγου χρόνου ὃ δῆμος ἐδούλευσεν" ὃ μὲν Βοιωτοῖς" 
τοῦτο δὲ, ὅτε ἡΠιλησίων εἵλοντο τοὺς βελτίστους, ἐν- 

9 Σ Ων 

τὸς ὀλίγου χρόνου ἀποστάντες τὸν δῆμον κατέκοψαν" 
τοῦτο δὲ, ὅτε εἵλοντο “ακεδαιμονίους ἀντὶ ΠΠεσση- 
νίων, ἐντὸς ὀλίγου χρόνου «Ἱ]ακεδαιμόνιοι καταστρε- 
ψάμεγου ἹΠεσσηνίους, ἐπολέμουν ᾿41ϑηναίοις. 

" ) Υ; 

12 Ὑπολάβοι δὲ τις ἂν, ὡς οὐδεὶς ἄρα ἀδίκως 

ἠτίμωται ᾿4ϑήνῃσιν" ἐγὼ δέ φημι τινὰς εἶναι, οἵ 
φ᾽ὕ ΠΥ 3η} ͵ Ἵ ΒῚ 3 3 

ἀδίκως ἠτίμωνται, ολίγον μέντον τινές. -Αλλ οὐχ 
3,2} » -᾿ ) . ἢ - ᾽ ῳ 
ὀλίγων δεῖ τῶν ἐπιϑησομένων τῇ δημοκρατίᾳ τῇ 
3 Γ » Π Ἃ ς 27 Ψ. ΕῚ “Ὁ 
«ϑήνῃσιν" ἐπε τοι καὶ οὕτως ἔχει, οὐδὲν ἐνθυμεῖ- 

2 ’ εἰ ’ 9 Ὁ 9 » 

σϑαν ἀνϑρώπους, οἵτινες δικαίως ἀτιμῶνται, ἀλλ᾽. 

εἴτινες ἀδίκως. τό Πῶς ἂν οὖν ἀδίκως οἵοιτό τις 

ἂν [τοὺς] πολλους ἡτιμῶσϑαι ᾿Αϑήνῃσιν, ὅπου ὃ 
-Ὁ 23γι - ᾿ 

δῆμός ἔστιν ὃ ἄρχων τὰς ἀρχάς; Εκ δὲ τοῦ μὴ δι- 
32 ΡῚ 

καΐως ἄρχειν, μηδὲ λέγειν τὰ δίκαια ἢ πράττειν, ἐξ 
“τοιούτων ἅτιμοΐ εἰσιν ᾿Αϑήνῃσι. Ταῦτα χρὴ λογι- 
ζόμενον μὴ νομίζειν εἶναί τι δεινὸν ἀπὸ τῶν ἀτίμων 
᾿ϑήνῃσιν. 



10 ΠΕ γε ὁ ἃ καὶ 
--.-..--- ὃ ὃϑ-.-.Θ.. -.-...-... 

ΡΤ Δ ΝΣ 

ΠΌΡΟΙ, Ἡ ΠΕΡῚ ΠΡΟΌΣΌΜΝ 

ὈχΡ. ἘΣ “Ἐγὼ μὲν τοῦτο ἀεὶ ποτε γομίζω, 
ὑποῖοί τινες ἂν οἵ προστάται ὦσι, τοιαὗτας καὶ τὰς 
πολιτείας γίγνεσϑαι. ᾿Επεὶ δὲ τῶν ᾿ϑήνῃσι προε- 
υτηχότων ἐλέγοντό τινὲς, ὡς γιγγνώσχουσι μὲν τὸ δὲ 

καίον οὐδενὸς ἥττον τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, διὰ δὲ 
τὴν τοῦ πλήϑους πενίαν ἀναγκάζεσθαι ἔφασαν ἀδι- 

κώτερου εἶναν περὶ τὰς πόλεις" ἐκ τούτου ἐπεχείρη- 
σα σχοπεῖν, εἴ πῃ δύναιντ᾽ ἂν οἵ πολῖται διατρέφε- 
σθαι ἐκ τῆς ἑαυτῶν, ὅϑεν περ καὶ δικαιότατον" νο- 
μίζων, εἰ, τοῦτο γένοιτο, ἅμα τῇ τε πενίᾳ αὐτῶν ἐπι» 
κεκουρῆσϑαι ἂν, καὶ τῷ ὑπόπτους τοῖς “Ἕλλησιν εἰ- 

ναι. 2 Σκοποῦντι δή μοι ἃ ἐπενόησα, τοῦτο μὲν 
εὐθὺς ἀνεφαίνετο, ὅτι ἡ χώρα πέφυκεν οἵα πλείστας 
προσόδους παρέχεσϑαι" ὅπως δὲ γνωσθῇ, ὅτι ἀλη- 
ϑὲς τοῦτο λέγω, πρῶτον διηγήσομαι τὴν φύσιν τῆς 
᾿ττικῆς. ὅ Οὐκοῦν τὸ μὲν τὰς ὥρας ἐνθάδε πρᾳο- 
τάτας εἶναι, καὶ αὐτὰ τὰ γιγνόμενα μαρτυρεῖ" 
γοῦν πολλαχοῦ οὐδὲ βλαστάνειν δύναιτ᾽ ἂν, ἐνθάδε 
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καρποφορεῦ. Ὥσπερ δὲ ἡ γῆ, οὕτω καὶ ἡ περὶ τὴν 

χώραν ϑάλαττα παμφοφωτάτη ἐστί. Καὶ μὴν ὅσα 

περ Οὗ ϑεοὶ ἐν ταῖς ὥραις ἀγαϑὰ παρέχουσι, καὶ ταῦ 

τα πάντα ἐνταῦϑα πρωϊαίτατα μὲν ἄρχεται, ὀψιαί- 

τατα δὲ λήγει. 4 Οὐ Ἰμόσου δὲ κρατεῖ τοῖς ἐπὶ ἐνιαυ- 

τὸν ϑαλλουσί τὸ χαὶ γηράσκουσιν » ἀλλὰ καὶ αἴδια 

ἀγαϑὰ ἢ ἔχει ἢ χώρα. Πέφυκε μὲν 7ὲρ λίϑος ἐν αὐτῇ 

ἄφϑονος, ἐξ οὗ κάλλιστοι μὲν ναοὶ, κάλλιστοι δὲ βω- 

μοὺὲ γίγνονται, εὐπρεπέστατα δὲ θεοῖς ἀγάλματα" πολ- 
λοὶ δ᾽ αὐτοῦ καὶ Ἕλληνες καὶ βάρβαροι προσδέον- 
ται. 5 Ἔστι δὲ καὶ γῆ, ἢ σπειρομένη μὲν οὐ φέρει 
καρπὸν, ὀρυσσομένη δὲ πολλαπλασίους τρέφει ἢ εἰ 
οὔτον ἔφερε" καὶ μὴν ὑπάργυρός ἐστι σαφῶς ϑείᾳ 
μοίρᾳ. Πολλῶν γοῦν πόλεων παροικουσῶν καὶ κατὰ 
γῆν καὶ κατὰὺ ϑάλατταν, εἰς οὐδεμίαν τούτων οὐδὲ 
μικρὰ φλὲψ ἀργυρίτιδος διήκει. 6. Οὐκ ἂν ἀλόγως 
δέ τις οἰηϑείη, τῆς “Ελλάδος καὶ πάσης δὲ τῆς οἰκου- 
μένης ἀμφὶ τὰ μέσα φκῆσϑαι τὴν πόλιν: ὅσῳ γὰρ 
ἄν τινες πλεῖον ἀπέχωσιν αὐτῆς, τοσούτῳ χαλεπω- 

τέροις ἢ ψύχεσιν ἢ ϑάλπεσιν ἐντυγχάνουσιν. Ὃπό- 
σοι τ ἂν αὖ βουληϑῶσιν ἀπὶ ἐσχάτων τῆς “Ελλάδος 

ἐπὶ ξόχατα ἀφικέσθαι, πάντες οὗτοι ὥσπερ κύχλου 

τόρνον τὰς ᾿Ιϑήνας ἢ παραπλέουσιν ἢ παρέρχονται. 
γ Καὶ μὴν οὐ περίῤῥυτός γ8 οὖσα, ὅμως ὥσπερ γῆ- 
σὸς πᾶσιν ἀνέμοις προσάγεταΐ τε ὧν δεῖται, καὶ ἀπο- 
πέμπεται ἃ βούλεται" ἀμφιϑάλασσος γάρ ἐστι. Καὶ 
κατὰ γῆν δὲ πολλὺ δέχεται ἐμπόρια" ἤπειρος γάς 
ἐστιν. ὃ “τι δὲ ταῖς μὲν πλείσταις πόλεσιν βάρβαροι 
προσοικοῦντες πράγματα παρέχουσιν" ᾿ἀϑηναίος 
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δὲ γειτονεύουσιν, αἵ καὶ αὐταὶ πλεῖστον ἀπέχοι σι 
τῶν βαρβάρων. 

αν. ΠΠ. 1 Τούτων μὲν οὖν ἁπάντων, ὥσπερ εἰν 
πον, νομίζω αὐτὴν τὴν χώραν αἰτίαν εἶναι. Εἰ, δὲ 

- 9 5 - -ο΄Ὃ' ΄ 

στρὸς τοῖς αὐτοφυέσιν ἀγαϑοῖς πρῶτον μὲν τῶν με- 
ο Ὁ 

τοίχων ἐπιμέλεια γένοιτο" (αὐτὴ γὰρ ἡ πρόσοδος 
τῶν καλλίστων ἕμοιγε δοκεῖ εἶναι" ἐπείπερ αὑτοὺς 

ᾳ. 9 -Ὁ 

τρέφοντες καὶ πολλὰ ὠφελοῦντες τὰς πόλεις οὗ λαμ- 

ϑάνουσι μισϑὸν, ἀλλὰ μετοίκιον προσφέρουσιν") ἐπι- 
Π Υ « ες.) »13 3 Ὁ ΓῪ ἐ Ψ  Ψ 

“ελειά γε μὴν ἡηδ᾽ ἂν ἀρκεῖν μοι δοκεῖ" 2. εἰ ἀφέλου- 
ε , 3 

μδν μὲν, ὁσα μηδὲν ὠφελοῦντα τὴν πόλιν ἀτιμίας 
δοκεῖ τοῖς μετοίκοις παρέχειν, ἀφέλοιμεν δὲ καὶ τὸ 

ὥ υστρατεύεσϑαι ὅπλίτας μετοίκους τοὶς ἀστοῖς. 14ε- 

γας μὸν γὼρ ὁ κἔνδυνος αὐτῶν, μέγα δὲ καὶ τὸ ἀπὸ 
τῶν τεχνῶν καὶ τῶν οἰκιῶν ἀπιέναι. ὅ ᾿Αλλὰ μὴν 

ἃ. Ὁ 5 232.» ΒΕ] Υ͂ 3 ςε 

χαὺ ἡ πόλις γ᾽ ἂν ὠὡφεληϑείη, εἶ, οἵ πολῖται μετ᾽ ἀλ- 
“»“ δ 

λήλων στρατεύοιντο μᾶλλον, ἢ “εἰ συντάττοιντο αὖ- 
οὖ ͵ 

τοῖς ὥσπερ νῦν «“υδοὶ καὶ Φρύγες καὶ Σύροι καὶ ἄλ- 

λοι παντοδαποὶ βάρβαροι" πολλοὶ γὰρ τοιοῦτοι τῶν 
μετοίκων. 4 Πρὸς δὲ τῷ ἀγαϑῷ τῷ τούτους [ἐκ] 

ἷν ᾽ 9 -" 4 ον ΕῚ - ᾿ 
τοῦ συντάττεσθαι ἀφεθῆναι, καὶ κόσμος ἂν τῇ πόλει 

ΕΥ̓ 3 ἀν τὰ 9 - 3 ᾿ , Ὁ, οὐκαι “ 
εἴη, εἰ δοκοῖεν «ϑηναῖοι εἰς τὸς μάχας αὑτοῖς μᾶλ- 
λον πιστεύειν ἢ ἀλλοδαποῖς. 5 Καὶ μεταδιδόντες δ᾽ 
ἂν μοι δοκοῦμεν τοὶς μετοίκοις τῶν ἄλλων, ὧν κα- 
λὸν μεταδιδόναι, καὶ τοῦ ἱππικοῦ, εὐνουστέρους ἂν 
ποιεῖσθαι, καὶ ἅμα ἰσχυροτέραν ἂν καὶ μείζω τὴν 
πόλιν ἀποδεικνύναι. 6 Εἶτα, ἐπειδὴ καὶ πολλὰ οἱ- 
κιῶν ἔρημά ἐστιν ἐντὸς τῶν τειχῶν καὶ οἰκόπεδα, εἰ 
ς ’ Π 3 2 ο «τ »)ν ἡ πόλις διδοίη οἰκοδομησαμέγοις ἐγπεκτῆσϑαι, οἱ ἂν 
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5 Π 2). »-Ὁ ς κα {ει 86, ΕΥ ᾿ 

αἰτούμενοι ἀξιοι δοκῶσιν εἶναι, πολὺ ἂν οἴομαι καὶ 
διὰ ταῦτα πλείους τε καὶ βελτίους ὁρέγεσϑαι τῆς 
3 Γ Ἔν ἢ Ἃ 3 Ἱ γ 

“ϑήνῃσιν οἰκήσεως. .7 Καὶ εἰ μετοικοφύλακάς γε 
ὥσπερ ὑρφανοφύλακας ἀρχὴν καϑισταῖμεν, καὶ τοὺ- 
τοις τιμή τις ἐπείη, οἵτινες πλείους μετοίκους ἀπο- 

-. 3 

δείξειαν, καὶ τοῦτο εὐνουστέρους ἂν τοὺς μετοίκους 
Υ͂ Α ς ᾿ ὦ Ϊ }ι δ'Ι ᾺἊᾺ Γ "ὦ 

ποιοίη, καὶ, ὡς τὸ εἰκὸς, πάντες ἂν οἵ ἀπόλιδες τῆς 
᾿ϑήνηϑεν μετοικίας ὀρέγοιντο, καὶ τὰς προσόδοι' ᾿ϑήνῃϑθεν μετοικίας ὀρέγοιντο, ς προσόδοις 
3 

ἂν αὐξριεν. 
ε ᾿ ς 

Οκρ, ΠΙ|. Ὥς γε μὴν καὶ ἐμπορεύεσϑαι ἡδίστη 
τὸ καὶ κερδαλεωτάτη ἡ πόλις, νῦν ταῦτα λέξω. Πιρῶ- 

τον μὲν γὰρ δήπου ναυσὶ καλλίστας καὶ ἀσφαλεστά- 
τὰς ὑποδοχὰς ἔχει, ὅπου γ᾽ ἐστὶν εἰσορμισϑέντας 

ἡδέως ἕνεκα χειμῶνος ἀναπαύεσϑαι. 5 ᾿Αλλὰ μὴν καὶ 
τοῖς ἐμπόροις ἕν μὲν ταῖς πλείσταις τῶν πόλεων ἀν- 

δ ιϑυθαί τι ἀνάγκη »ομίσμασι γὰρ οὐ χφησί- 
ιθὲς ἔξω χρῶνται" ἐν δὲ ταῖς ᾿ϑήναις πλεῖστα μέν 

ἐστιν ἀντεξάγειν, ὧν ἂν δέωνται ἄνϑρωποι" ἢν δὲ 

μὴ βούλωνται ἀντιφορτίζεσϑαι, καὶ οἵ ἀργύριον ἐξά- 
γοντες καλὴν ἐμπορίαν ἐξάγουσιν. Ὅπου γὰρ ἂν 
πωλῶσιν αὐτὸ, παρ εγαῖ; πλεῖον τοῦ ἀρχαίου λαμ- 
βάνουσιν. ὅ Εἰ δὲ καὶ τὴ τοῦ ἐμπορίου ἀρχῇ ἄϑλα 
προτιϑείη τις, ὅστις δικαιότατα καὶ τάχιστα διαι- 

4 ι ΟΣ Υ ἕ ᾿ 3 Υ͂ Ν] ων 

ροίη τὰ ἀμφίλογα, ὡς μὴ ἀποκωλύεσθϑαι ἀποπλεῖν 
τὸν βουλόμενον, πολὺ ἂν καὶ διὰ ταῦτα πλείους τε 

τ; κι 

καὶ ἥδιον ἐμπορεύοιντο. 4 ᾿“γαϑὸν δὲ καὶ καλὸν 
καὶ προεδρίαις τιμᾶσθαι ἐμπόρους καὶ ναυκλήρους, 

ΚΣ ἡ ξ Π . ἥν [σ᾽] -Ὁ δ αι. Ὁ ᾿ -ΣοΟ καὶ ἐπὶ ξενίᾳ γ᾽ ἔστιν ὁτὲ καλεῖσϑαν, οὗ ἂν δοκῶσιν 
ὃ: . γ δ᾽ Υ̓͂ Νὰ ἱ ΦῸ ὦ »" μα ἀξιολόγοις καὶ πλοίοις καὶ ἐμπορεύμασιν ὠφελεῖν τὴν 
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᾿ ο ᾿ { 3 - ’ 
πόλιν. Ταῦτα γὰρ τιμώμενον, οὐ μόνον τοῦ κέρδους 
ἀλλὰ καὶ τῆς τιμῆς ἕνεκεν ὡς πρὸς φίλους ἐπισπεὺ- 

ν 27 ει! ᾿ ψ 9 ἣ , δοιεν ἂν. ὃ “Οσῳ γε μὴν πλείονες εἰσοικίζοιντό τε 
καὶ ἀφικγοῖντο, δῆλον ὅτι τοσούτῳ ἂν πλεῖον καὶ 
εἰσάγοιτο καὶ ἐξάγοιτο καὶ ἐκπέμποιτο καὶ πωλοῖτο 

Ἃ -Ὁ Ἁ ᾿ 5 ᾿ 3 καὶ μισϑοφοροῖτο καὶ τελεσφοροίη. 6. Εἰς μὲν οὖν 
3 - 

τὰς τοιαὑτας αὐξήσεις τῶν προσόδων οὐδέ πως δα- 
“οῳΨ “Ὁ 3ς4 5 3.ϑ »ὰ Υ͂ Υ ’ 

πανῆσαι δεῖ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἡ ψηφίοματά τὲ φιλάνϑρωπο 
ἊΝ ’ ο 2.ϑΟῦᾷὃ9ϑ»ὑ 27 ουὃ " Γ 

καὶ ἐπιμελείας. Οσαῖν δ᾽ ἂν ἄλλαν δοκοῦσέ μου πρός- 
οδοι γίγνεσθαι, γιγνώσκω ὅτι ἀφορμῆς δεήσει εἷς αὖ- 

3 ’ Υ͂ Π 2 Υ͂ . Φ᾿ Ἷν Υ̓͂ τάς. 7 Οὐ μέντοι δύὑσελπίς εἰμι, τὸ μὴ οὐχὺ προϑύ- 
μως ἂν τοὺς πολίτας εἰς τὰ τοιαῦτα εἰσφέρειν, ἐνθυ- 

μούμενος, ὡς πολλὰ μὲν εἰσήνεγκεν ἢ πόλις, ὅτε “4ρ- 
ΒῚ « 

κάσιν ἐβοήϑει ἐπὶ «Αυσιστράτου ἡγουμένου, πολλὰ 
δὲ ἐπὶ ᾿Ηγησίλεω. ὃ ̓ Επίσταμαι δὲ καὶ τριήρεις πολ- 
λάκις ἐκπεμπομένας σὺν πολλῇ δαπάνῃ, καὶ ταὑτας 
γενομένας, τούτου μὲν ἀδήλου ὄντος, εἴτε βέλτιον 
εἴτε κάκιον ἔσται" ἐκείνου δὲ δήλου, ὅτι οὐδέποτε 
ἀπολήψονται δ ἂν εἰσενέγκωσιν, οὐδὲ μεϑέξουσιν 
ὧν ἂν εἰσενέγκωσι. 9. Κτῆσιν δὲ ἀπ᾽ οὐδενὸς ἂν οὔ- 
τω καλὴν κτήσαιντο, ὥσπερ ἀφ᾽ οὗ ἂν προτελέσωσιν 
εἰς τὴ» ἀφορμήν" ᾧ μὲν γὰρ ἂν δέκα μναῖ εἰσφοριὶ 
γένηται, ὥσπερ ναυτικὸν σχεδὸν ἐπίπεμπτον. αὐτῷ 
γέγνεται, τριώβολον τῆς ἡμέρας λαμβάνοντι" ᾧ δὲ Υ 
ἂν πέντε μναῖ, πλεῖον ἢ ἐπέτριτον. 10 Οἵ δὲ γε πλεῦ- 

3 ᾽ , μ 95.» » στον ϑηναίων πλείονα λήψονται καὶ ἐνιαυτὸν, ἢ 
ὅσα ἂν εἰσενέγκωσιν. Οἵ γὰρ μνᾶν προτελέσαντες ἐγ- 
γὺς δυοῖν μναῖν πρόσοδον ἕξουσι, καὶ ταῦτα ἕν πό- 

λει". ὃ δοκεῖ τῶν ἀνθρωπίνων ἀσφαλέστατόν τε καὶ 
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πολυχρονιώτατον εἶναι. 11 Οἷμαι δὲ ξ ἔγωγε, εἰ μὲλ- 
λοιεν ἀνγαγραφήσεσθαι εὐεργέται εἷς τὸν ἅπαντα ιχρό- 
γον, καὶ ξένους ἂν πολλοὺς εἰσενεγκεῖν, ἔστι δὲ ἃς ἂν 

“ἢ ͵ - ΕῚ -ο“ 2 Π 39 ᾽ 4 

καὶ πύλεις, τῆς ἀναγραφῆς ὀρεγομένας. Ελπίζω δὲ 
3 

καὶ βασιλέας ἂν τινας καὶ τυράννους καὶ σατράπας 
9 -“ -Ὁ ΣᾺ - ᾿ Ρ- ἐπιϑυμῆσαι μετασχεῖν ταύτης τῆς χάριτος. 12 056: 

} ι ᾿ τὸ γ8ὲ μὴν ἀφορμὴ ὑπάρχοι, καλὸν μὲν καὶ ἀγαϑὸν, 
γαυκλήροις οἰκοδομεῖν καταγώγια περὶ λιμένας πρὸς 
τοῖς ὑπάρχουσι" καλὸν δὲ καὶ ἐμπόροις ἐπὶ προσήκον- 
τας τόπους ὠνῇ τε καὶ πράσει, καὶ τοῖς εἰσαφικγου- 

᾽ }] ᾿ς ι .7 Υ Ἃ - μένοις δὲ δημόσια καταγώγια. τό Εἰ δὲ καὶ τοῖς 
ἀγοραίοις οἰκήσεις τε καὶ πωλητήρια κατασκευασϑ είη 

καὶ ἐν Πειραιεῖ καὶ ἐν τῷ ἄστει, ἅμα τ᾿ ἂν κόσμος εἴη 
Ὡ ἢ - ὯὌὦοὍὁὄ 3} ΟΝ, Υ͂ ἰ ’ 

τῇ πόλει, καὶ πολλαὶ ἂν ἀπὸ τοὑτων πρόσοδοι γί- 
γνοιντο. 14. ᾿““γαϑὸν δὲ μοι δοκεῖ εἶναι πειραϑῆγαι, 

ῃ « ᾽ εἰ καὶ, ὥσπερ τριήρεις δημοσίας ἡ πόλις κέκτηται, 
δ} ’ μ 

οὕτω καὶ ὁλκάδας δημοσίας δυνατὸν ἂν γένοιτο χτή- 

σασϑαι, καὶ ταὑτας ἐκμισϑαῦν ἐπὶ ἐγγυητῶν, ὥσπερ 
καὶ τἄλλα δημόσια. Εἰ γὰρ καὶ τοῦτο οἱἵόν τε ὃν φα- 
γείη, πολλὴ ἂν καὶ ἀπὸ τούτων πρόσοδος γίγνοιτο. 

Οκν. [ΡΝ 1 Τὰ γε μὴν ἀργύρια εἰ κατασκευα- 
, ε ὃ » , ΠῚ ᾿ ᾿ "᾿ 3 

σϑείη ὡς δεῖ, πάμπολλα ἂν νομίζω χρήματα ἐξ αὖὐ- 
- ͵ οὉ ᾿ τῶν καὶ ἄνευ τῶν ἄλλων προσόδων προσιέναι. Βοὺ- 

κόμαι δὲ καὶ τοῖς μὴ εἰδόσε τὴν τούτων δύναμιν δη- 
λῶσαν" ταύτην γὰρ γνόντες, καὶ ὅπως χρῆσϑαι δεῖ 

3 » ΕΙ ᾽ν Π 3 - [᾿] ι 

αὐτοῖς, ἄμεινον ἂν βουλεύοισϑε. Ὡ Οὐκοῦν, τι μὲν 

πάνυ παλαιὰ ἐνεργά ἐστι, πᾶσι σαφές" οὐδεὶς γοῦν 
οὐδὲ πειρᾶται λέγειν, ἀπὸ ποίου χρόνου ἐπεχειρήϑη. 

ο ι , , - 

θύτω δὲ πάλαι ὀρυσσομένης τε καὶ ἐκφορουμένης τῆς 
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ἀργυρίτιδος, κατανοήσατε τί μέρος οἵ ἐκβεβλημέ- 
γον σωροὶ τῶν αὐτοφυῶν τε καὶ ὑπαργύρων λόφων. 

39 Ὁ 

ὁ Οὐδὲ μὴν ὃ ἀργυρώδης τόπος εἰς μεῖόν τι συστελ- 

λόμενος, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐπὲ πλεῖον ἐκτεινόμενος φανερός 
ἐστιν. Ἔν ᾧ 78 μὴν χρόνῳ οἵ πλεῖστον ἄνϑρωποι ἐ ἐγέ- 
γοντο ἐν αὐτοῖς, οὐδεὶς πώποτε ἕρ γου ἡπόρησεν, ἀλλ 
ἀεὶ τὰ ἔργα τῶν ἐργαζομένων περιῆν. 4 Καὶ νῦν δὲ 
οὗ κεχτημένγνοι ἐν τοῖς μετάλλοις ἀνδράποδα, οὐδεὶς 

Ὁ Π [ν «᾿ ΝῚ Δι ἷΝ, -Ὁ «ς Υ͂ τοῦ πλήϑους ἀφαιρεῖ, ἀλλ᾽ ἀεὶ προσκτᾶται, ὅπόσα 
2, Ὁ ἵ Ἃ ; κι δ, . τ 9ηΥ 

ἂν πλεῖστα δύνηται. Καὶ γὰρ δὴ ὁτὰαν μὲν ὀλέγοι 
3 ΕΥ̓ 

ὀρύσσωσι καὶ ζητῶσιν, ὀλίγα, οἶμαι, καὶ τὰ χρήματα 
εὑρίσκεται" ὅταν δὲ πολλοὶ, πολλαπλασία ἡ ῇ ἀργυρῖ- 

τις ἀναφαίνεται. Ὥστε ἐν μόνῳ. τούτῳ, ὧν ἐγὼ οἶδα 
ἔργων, οὐδὲ φϑονεῖ οὐδεὶς τοῖς ἐπισκευαζομένοις. 
5. Ἔτι δὲ οἵ μὲν ἀγροὺς κεκτημένοι πάντες ἔχοιεν ἂν 
εὐπεῖν, ὁπόσα ζεύγη ἀρκεῖ εἰς τὸ χωρίον, καὶ ὅπόσοι 
2 γι" 2Ὰ 3 ὐλ ἢ, - Ὁ ς - 2 Π 

ἐργάται" ἣν δ᾽ ἐπὶ πλεῖον τῶν ἱκανῶν ἐμβάλλῃ τις, 
ζημίαν λογίζονται" ἐν δὲ τοῖς ἀργυρίοις ἔργοις πάν- 

Σ “- -“οΣ’͵ ᾿ 3 

τας δὴ φασιν ἐνδεῖσθαι ἐργατῶν. 6 Καὶ γὰρ οὐδ᾽ 
ὥσπερ, ὅταν πολλοὲ χαλκοτύποι γένωνται, ἀξέων γε- 
γομένων τῶν χαλκευτικῶν ἕργων, καταλύονται οἵ 
χαλκοτύποι, καὶ οὗ σιδηρεῖς γε ὡσαύτως " καὶ ὅταν 
γε πολὺς σἵτος καὶ οἶνος. γένηται, ἀξίων ὄντων τῶν 

καρπῶν, ἀλυσιτελεῖς αἵ γεωργίαν γίγνονται" ὥστε 
χ ΕἹ , ῳ- « -“ ΕῚ ᾿ς» , νὐϑεύοῳ 

πολλοὶ, ἀφιέμενον τοῦ τὴν γῆν ἐργάζεσθαι, ἐπὶ ἐμ- 
πορίας καὶ καπηλείας καὶ τοκισμοὺς τρέπονται. ρ- 
γυρῖτις δὲ ὅσῳ ἂν πλείων φαίνηται, καὶ ἀργύριον ᾿ 
πλεῖον γίγνηται, τοσούτῳ πλείονες ἐπὶ τὸ ἕργον τοῦ- 

2» Ἃ Α Ἅ,  ΔΡ Α 2 ᾿ τὸ ἔρχονται. 7 Καὶ γὰρ δὴ ἕπιπλα μὲν, ἐπειδὸν 



ΠΕ ΕΟΤΙΘΑΙΙΒΥ͂5 6. ΙΥ. 47 
ς , Π - Α Π ἢ 3 ᾿ 2 ᾿ ἱηανά τὰς κτησητοι τῇ οἰκίᾳ, οὐ μάλα ξτι προσω- 

Ὁ ι ς γοῦνταν" ἀργύριον δὲ οὐδείς πω οὕτω πολὺ ἐχτή- 
[ὲ ἣν - Φ ΩΡ Ἷ 

σατο, ὥστε μὴ ὅτι προσδεΐόϑαι: ἀλλ᾽ ἢν τισι γένη- 
ται παμπληϑὲς, τὸ περιττε ὕον ̓κατορύττοντες οὐδὲν 
ἧττον ἥδονται 1 ἢ χφώμενοι αὐτῷ. 8 Καὶ μὴν ὅταν 
γὃ δὺ πράττωσιν αὖ πόλεις, ἰσχυρῶς οἵ ἄνϑφωποι 

ἀργυρίου δέονται. Οἱ μὲν γὰρ ἄνδρες ἀμφὶ ὅπλά τε 
" 3 Ψ ᾿ 

καλὰ καὶ ἵππους ἀγαϑοὺς καὶ οἰκίας καὶ κατασκευὰς 

μεγαλοπρεπεῖς βούλονται δαπανᾷν" αἵ δὲ γυναῖκες 
εἰς ἐσθῆτα πολυτελῆ καὶ χρυσοῦν κόσμον τρέπονται. 

9 Ὅταν τε αὖ γοσήσωσι πόλεις ἢ ἀφορίαις καρπῶν 

ἢ πολέμῳ, ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον, ἀργοῦ τῆς γῆς γι- 
γνομένης , χαὶ εἰς ἐπιτήδεια καὶ εἰς ἐπικούρους γο- 

μέσματος δέονται. 10 «δὲ δὲ τις φήσειε, καὶ χφυσίον 
μηδὲν ἢ ἥττον χρήσιμον εἶναι ἢ ἀργύριον » τοῦτο μὲν 
οὐκ ἀντιλέγω" ἐκεῖνο μέντοι οἶδα, ὅτι καὶ χρυσίον, 
ε; -Ὁ τι Ἵ 

θὁταν πολὺ παφαφανῇ, αὐτὸ μὲν ἀτιμότερον γίγνε- 
τοῖν τὸ δὲ ἀργύριον. τιμιώτερον ποιεῖ. 11 Ταῦτα 
μὲν οὖν ἐδήλωσα τούτου ἕνεκα, ὅπως ϑαρσοῦντες 
μὲν ὅτι πλείστους ἀνθρώπους ἐπὶ τὰ ἀργύρια ἄγω- 

- - 2 Ὁ ς 
μεν, ϑαρσοῦντες δὲ κατασκευαζώμεϑα ἐν αὐτοῖς, ὡς 

2! , -" 

οὔτε ἐπιλειψούσης ποτὲ ἀργυρίτιδος, οὗτε τοῦ ἀρ- 
2 -Ὁ 

γυρίου ἀτίμου ποτὲ ἐσομένου. 12 4Ζ]οκεὶ δὲ μοι καὶ 
Ἐυ Υ , 2 ὩὉ - (Ἢ , , ἢ πόλις προτέρα ἐμοῦ ταῦτα ἐγνωκέναι. Παρέζχει 

; Ὁ 3ὸ' ὰὰ Δ." Υ Ἃ -Ὁ ΓᾺΙ - ᾿ ΕῚ ι 

γοῦν ἐπὶ ἱσοτελείᾳ καὶ τῶν ξένων τῷ βουλομένῳ ἐρ 
γάζεσθαι ἐν τοῖς μετάλλοις. 

«. ᾿ ᾿ »-ὉὋΡ .“΄Ὁ , 

126 να δὲ καὶ σαφέστερον περὲ τῆς τροφῆς εἴτω, 
γῦν διηγήσομαι, ὡς κατασκευασϑέντα τὶ ἀργύρια 
ΟῚ ͵ Ψ ὦ δὰ 3» Ὁ Π ἂν 39 33ϑ νυν τ 3 

φφρελιμώτατ ἂν εἴῃ τῇ πόλει. π᾿ αὐτῶν μὲν οὖν 
“΄ 



Ξτ-- 5Ὲ εν θα πὲ 
2’ 5.3). τ - ἕγωγε, ἀφ᾽ ὧν μέλλω λέγειν, οὐδὲν τι ἀξιῶ ϑαυμά: 
ζεσϑαι, ὡς δυσεύρετόν τι ἐξευρηκώς. Τὰ μὲν γὰρ, 

ὧν λέξω, καὶ νῦν ἕτι πάντες ὁρῶμεν, τὰ δὲ παροι- 
χόμενα τῶν πραγμάτων κατὰ ταὐτὰ αὖ ἀκούομεν. 
14 Τῆς μέντοι πόλεως πάνυ ἄξιον ϑαυμάσαι, τὸ 
αἰσϑαγνομένην πολλοὺς πλουτιζομένους ἐξ αὐτῆς ἰδιώ- 

τὰς, μὴ μιμεῖσθαι τούτους. Πάλαι μὲν γὰρ δήπου 
οἷς μεμέληκεν, ἀκηκόαμεν, ὅτι Ἰγικίας ποτὲ ὃ γικη- 
θάτου ἐκτήσατο ἐν τοῖς ἀργυρίοις χιλίους ἀνϑρώ- 

πους, οὕς ἐκεῖνος «Σωσίᾳ τῷ Θρᾳκὺ ἐξεμίσϑωσεν, ἐφ᾽ 

ᾧ ὀβολὸν μὲν ἀτελῆ ὃ ἑκάστου τῆς ἡμέρας ἀποδιδόναι, 
τὸν δ᾽ ἀριϑμὸν ἴσους ἀεὶ παρεῖχεν. 15 ᾿Εγένετο δὲ 

Ἁ « 2 καὶ Ἱππονίκῳ ἑξακόσια ἀνδράποδα κατὰ τὸν αὐτὸν 
τρόπον τοῦτον ἐκδεδομένα, ἃ προσέφερε μνᾶν ἀτελῆ 

-᾿ὦ ς ἢ ι »"» τῆς ἡμέρας" Φιλημονίδῃ δὲ τριακόσια ἡμιμναῖον" 
ἄλλοις δὲ γε, ὥς, οἴομαι, δύναμις ἑκάστοις ὑπῆρχεν. 

ἶ 9 ᾿ ΠῚ ᾿ ι ῳ , Ἃ ; ἴω 

16 ἀτὰρ τί τὰ παλαιὰ δεὶ λέγειν; ; "αὶ γὰρ νῦν πολ- 
λοί εἰσιν ἐν τοῖς ἀργυρίοις ἄνϑρωποι οὕτως ἐκδεδο- 

μένοι. 17 Σρϑδύιβένων ΨῈ μὴν. ὧν λέγω, τοῦτ᾽ ἂν 

μόνον καινὸν γένοιτο, εἰ, ὥσπερ οἵ ἰδιῶται κτησάμε- 
γον ἀνδράποδα. πρόσοδον ἄένναον κατεσκευασμένου 
εἰσὶν ᾽ οὕτω καὶ ἡ πόλις κτῷτο δημόσια ἀνδράποδα, 

ἕως γίγνουτο τρία ἑκάστῳ ᾿4“ϑηγαίων. ι ὃ Εἰ δὲ δυ- 
νατὰ λέγομεν, καϑ᾽ ἕν ἕκαστον αὐτῶν σκοπῶν ὃ βου- 
λόμενος κρινέτω. Οὐκοῦν τιμὴν μὲν ἀνθρώπων εὖ- 

τ! "Ὁ » ι { }ι Ἐν Ὁ 

δηλον ὅτι μᾶλλον ἂν τὸ δημόσιον δύναιτο ἢ οἵ ὑδιῶ- 
υάσασϑαι. Τῇ γε μὴν βουλὴ ὕᾷδιον ταν παρασκευάσασϑαι. Τῇ γε μὴ ἣ ὑφ 

Ἃ τς 3, }Ὶ λ [ " 9 ὃ , ὃ Ὰ 
καὶ κηρύξαι, ἀγειν τὸν βουλόμενον ἀνδράποδα, καὶ 

ἥ ϑέντα πρίασϑαν τὸ ᾿πειδὰν δὲ ὠνηϑῇ τὰ ἀροσαχϑέντα πρ 9 πε  ὠνηϑῇ, 

ἘΣ ἘΤΥ. τὰς ὌΝ ΜΟΙ 



ἂς 
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πο τ “, ν ᾿ ῳ ᾿ ΝΥ τ 
τὶ ἂν ἧττον μισϑοῖτό τις παρὼ τοῦ δημοσίου ἢ παρὰ 

-Ὁ 3 “»" »- 

τοῦ ἰδιώτου, ἐπὶ τοῖς αὑτοῖς μέλλων ἕξειν; Π1ισϑ οῦν- 

ται γοῦν καὶ τεμένη καὶ ἱερὰ καὶ οἰκίας, καὶ τέλη 
- »" ε! ι . 

ὠνοῦνται παρὰ τῆς πόλεως. 20 Ὅπως γὲ μὴν τὼ 
9 Π "ῳ ἐῶ ὃ Υ̓ 7} . Υ͂ . 

ὠνηϑέντα σώξζηται, τῷ δημοσίω ἐστὲ λαμβάνειν ἐγ- 
-“ « -Ἴ-᾿ γύους παρὰ τῶν μισϑουμένων, ὥσπερ καὶ παρὰ τῶν 

ΕΣ ᾽ ᾿ ΄ 9 ᾿ ᾿ ψνν Ἂ Ὁ ᾽ Γωκ 
᾿ὠγουμέγνων τιὶ τέλη. “Αλλὰ μὴν καὶ ἀδικῆσαΐ γε ῥᾷον 

- Υ̓ Γ 2. ῳ 2 ’ Γ τῷ τέλος πριαμένῳ ἢ τῷ ἀνδράποδα μισϑουμένῳ. 
ΠὩ1 “Πργύριον μὲν γὰρ πῶς καὶ φωράσειεν ἂν τις τὸ 

-Ὁ 3 “ 

δημόσιον ἐξαγόμενον, ὁμοίου τοῦ ἰδίου ὄντος αὐτῷ, 
ἀνδράποδα δὲ σεσημασμένα τῷ δημοσίῳ σημάντρῳ, 
καὶ προσκειμένης ζημίας τῷ τὸ πωλοῦντι καὶ τῷ ἐξά- 

-Ὁ Ἱ ωῳ 3 δ" . 

γοντι, πῶς ἂν τις ταῦτα κλέψειεν; Οὐκοῦν μέχρι μὲν 
τούτου δυνατὸν φανεῖται τῇ πόλει εἶναι τὸ ἀνϑρώ- 

3, ῃ Ἃ ξ: "2 3 τ 

ποὺς καὶ κτήσασθϑαν καὶ φυλάξαι. 242 Εὖ δ᾽ αὖ 
ο᾽᾽ 3 2 Ὁ ς 3 ᾿ . ΑἸ" Υ͂ τις τοῦτ ἐνθυμεῖται, ὧς, ἐπειδὰν πολλοὶ ἐργάται 

γένωνται, πολλοὶ φανοῦνται καὶ οἵ μισϑωσόμενοι; 

ἐχεῖνο κατανοήσας ϑαῤῥείτω, ὅτι πολλοὶ μὲν τῶν 
κατεσκευασμένων προσμισϑώσονται τοὺς δημοσίους 

᾿ Υ̓ 2 ᾿, τ ͵ Ἃ ΨΥ. "ἢ Ἁ (πολλὰ γάρ ἐστι τὰ ὑπάρχοντα), πολλοὶ δ᾽ εἰσὶ καὶ 
32. ὦ -Ὁ »“ ἶ ι 

αὐτῶν τῶν ἐν τοῖς ἔργοις γηρασκόντων, πολλοὶ δὲ 
Νῦν «᾿ ..3} 9 - Ἂν .ν, (τὶ Δ ξιωο ᾿ ἢ χκαὺ ἄλλοι ᾿Αϑηναῖοΐ τε καὶ ξένοι, οἱ τῷ σώματι μὲν 
ΘΕῚΣ ᾿  ΌΝ Ε Γ 3.» ) ' τ οὔτε βούλοιντ᾽ ἂν, οὔτε δύναιντ᾽ ἂν ἐργάζεσθαι, τὴ 
δὲ γνώμῃ ἐπιμελούμενοι ἡδέως ἂν τὰ ἐπιτήδεια πο- 
οἰζοιντο. οὅ Ἂν γε μέντοι τὸ πρῶτον συστῇ δια- 

; ε ᾽ 3 ' Ὅς “4 2] 9. 3 32.» ὦ -»“ πόσια καὶ χίλια ἀνδράποδα, εἰκὸς ἢδη ἀπ αὐτῆς τῆς 
προσόδου ἐν ἕτεσι πέντε ἢ Ἐξ μὴ μεῖον αὐτῇ ἑξακισ- 

3 ἡ - - χιλίων γενέσϑαι. 41πό γε μὴν τούτου τοῦ ἀριϑμοῦ, 
Ὁ) 3 ᾿ « εἰν »-»Ὕ - Ὅσον» ᾿ ς ; ἣν ὀβολὸν ἕκαστος ἀτελῆ τῆς ἡμέρας φέρῃ, ἢ μὲν 

ΧΕν. Ῥουτ. 1) 
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πρόσοδος ἑξήκοντα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ. 44 “πὸ 

δὲ τούτων ἢν εἰς ἄλλα ἀνδράποδα τιϑῆται εἴκοσι, 
τοῖς τευσαράκοντα ἤδη ἐξέσται τῇ πόλει χρῆσϑαι 
εἰς ἄλλο, ὃ τι ἂν δέῃ. Ὅταν δὲ γε μύρια ἀναπληρω- 
95, ἑκατὸν τάλαντα ἡ πρόσοδος ἔσται. 25 Ὅτι δὲ 
δέξεται πολλαπλάσια τούτων, μαρτυρῆήσαιεν ἂν μοι, 

εἶ τιγὲς ἔτι εἰσὶ τῶν μεμνημένων, ὅσον τὸ τέλος εὕ- 

ρισχξ τῶν ἀνδραπόδων πρὸ τῶν ἐν Ζ]εκελείᾳ. Πάσρ- 

τυρεὶ δὲ κἀκεῖνο, ὅτι, εἰργασμένων ἀνθρώπων ἐν 
τοῖς ἀργυρίοις ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ ἀναρυιϑμήτων, νῦν 
οὐδὲν διαφέρεν τιὶὶ ἀργύρια ἢ ἃ οἵ πρύγονοι ἡμῶν 
ὄντα ἐμνημόνευον αὐτά. “6 Καὶ τὰ νῦν δὲ γιγνόμε- 
να πάντα μαρτυρεῖ, ὅτι οὐκ ἄν ποτε πλείω ἀνδοάπο- 
δα ἐκεῖ γένοιτο, ὴ ὅσων ἂν τὰ ἔργα δέηται. Οὔτε 
7ὸφ βάϑους πέρας. οὔτε ὑπονόμων οἵ ὀρύττοντες εὕ- 
ρίσκουσι. 327 Καὶ μὴν καινοτομεῖν γ8 οὐδὲν ἧττον 
ἔξεστι γῦν ἢ πρότερον. Οὐ τοίνυν οὐδ᾽ εἰπεῖν ἂν ἔχοι 
εἰδὼς οὐδεὶς, πότερον ἐν τοὺς κατατετμημένοις πλείων 

ἀργυρῖτις ἢ ἐν τοῖς ἀτμήτοις ἐστί. οδ Τί δῆτα, φαίη 
ἄν τις, οὗ καὶ νῦν, ὥσπερ ἕμπροσϑεν, πολλοὶ καινο- 
τομοῦσιν; Ὅτι πενέστεροι μέν εἶσιν οἵ περὲ τὶ μὲ- 
ταλλα" νεωστὺ ; γὰρ σηίλιν κατασκευάζονται" κίνδυ- 

γος δὲ μέγας τῷ καινοτομοῦντι. 29 Ὃ μὲν γὰρ δῦ- 
ρὼν. ἀγαϑὴν ἐργασίαν, πλούσιος γίγνεται" ὃ δὲ μὴ 
εὑρὼν, πάντα ἀπόλλυσιν, ὅσα ἂν δαπανγήση. Εἰς ̓  
τοῦτον οὖν τὸν κίνδυνον οὗ μάλα πως ἐθέλουσιν οὐ 

γῦν ἱέναι. ὅ0 ᾿Εγὼ μέντοι ἔχειν μοι δοκῶ καὶ περὶ 
τοὕτου συμβουλεῦσαν, ὡς ἂν ἀσφαλέστατα καινοτο 
μοῖτο. Εἰσὶ μὲν γὰρ δήπου ᾿Αϑηναίων δέκα φυλαί 



ΠΕ ΨΕΟΤΙΘΑΠΙΒΥΒ Ο17. δι 
ἶ 9. » , 

εὖ δὲ ἡ πόλις δοίη ἑκάστῃ αὐτῶν ἴσα ἀνδράποδα, αἵ 
δὲ κοινωσάμεναι τὴν τύχην καινοτομοῖεν " οὕτως ἂν, 

δ᾽ λὼ κα δ ᾿ δ ἐρ Ἐδῶ " " εὖ μέα εὕροι, πάσαις ἂν λυσιτελὲς ἀποδείξειεν. 21 111 
- τ Π 32ι -Ὁ }Ν [ 5] ἘΠΡϑ ἃ Π] «, “« 

δὲ δύο ἢ τρεῖς ἢ τέτταρες ἡ αἵ ἡμίσειαι εὐροιεν, δῆ-- 
λὸν ὅτι λυσιτελέστερα ἂν τὰ ἔργα ταῦτα γίγνοιτο. 
Τό γε μὴν πάσας ἀποτυχεῖν, οὐδενὶ τῶν παρεληλυ- 

τ ᾿ ε 9 

ϑότων ἐοικός. 21} Οἷόν τε δὴ, οὕτως καὶ ἰδιώτας 
συνισταμένους καὶ κοινουμένους τὴν τύχην ἄσφα- 
᾿λέστερον κινδυνεύειν. Μηδὲν μέντοι τοῦτο φοβεῖ- 
σϑε, ὡς ἢ τὸ δημόσιον οὕτω κατασκευαζόμενον πα-᾿ 

Υ̓ 4 3 1 ΡΒ. δ -ο ἢ 

ραλυπήσῃ τοὺς ιδιώτας, ἢ οἵ ἰδιῶται τὸ δημόσιον" 
8, .4 ὃ -»Ὃ 

ἀλλ᾽ ὥσπερ σύμμαχοι, ὅσῳ ἂν πλείους συγιῶσιν, ἰσχυ- 
ροτέρους ἀλλήλους ποιοῦσιν, οὕτω καὶ ἐν τοῖς ἀργυ- 
ρίοις ὅσῳ περ ἂν πλείους ἐργάζωνται, τόσῳ πλείονα 

9 , ΓΕΡᾺ; γ Ἃ μ ΘΚ Ὰ τὰἀγαϑὰ εὑρήσουσί τε καὶ φορήσουσι. 396. Καὶ ἐμοὶ 
μὲν δὴ εἴρηται, ὡς ἂν ἡγοῦμαι κατασκευασϑείσης 
τῆς πόλεως ἱκανὴν ἂν πᾶσιν ᾿4ϑηναίοις τροφὴν ἀπὸ 
κοινοῦ γενέσθαι. 

Θά. Εἰ δὲ τινες, λογιζόμενον παμπόλλης ἂν δεῖν 
ἀφορμῆς εἰς ταῦτα πάντα, οὐχ ἡγοῦνται ἱκανιὶ ἄν 
ποτὲ χρήματα εἰσενεχϑῆναν, μηδὲ οὕτως ἀϑυμοὺν- 
των. 35 Οὐ γὰρ οὕτως ἔχει, ὡς ἀνάγκη ἅμα πάντα 

-ὋὉ Γ ΡΥ Π ΒΥ Ὄο κ΄ῳὦ “ 5 »] 

ταῦτα γίγνεσθαι, ἢ μηδὲν ὀφελος αὑτῶν εἰνγαν" ἀλλ 
ϑ ᾿ }Ὰ ΕλῚ 5 - ν᾽" - Ὰ 9 [ 

ὁπόσα ἂν ἢ οἰκοδομηϑὴ, ἢ ναυπηγηϑῇ, ἢ ἀνδράπο- 
δὰ ὠνηϑῇ, εὐθὺς ταῦτα ἐν ὠφελείᾳ ἔσται. 30 ᾿Δἀλλὰ 
μὴν καὶ τὴδέ γε συμφορώτερον τὸ κατὰ μέρος 3) τὸ 
ἅμα πάντα πράττεσϑαι. Οἰκοδομοῦντες μὲν γὰρ 
ἀϑρόοι πολυτελέστερον ἂν καὶ κάκιον ἢ κατὰ μέρος 
ἀποτελοῖμεν" ἀνδράποδα δὲ παμπληϑῆ ζητοῦντες 

1), 
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ἀναγκαζοίμεϑ᾽ ἂν καὶ χείρω καὶ τιμιώτερα ὠνεῦσϑαι, 
57 Κατά γε μὴν τὸ δυνατὸν περαιγοντες, τὰ μὲν 
καλῶς γνωσθέντα καὶ αὖϑις ἂν ἄνδοιμεν" εἰ δέ τι 
ἁμαρτηϑείη, ἀπεχοίμεϑα ἂν αὐτοῦ. ὅδ Ἔτι δὲ, 
πάντων ἅμα γιγνομένων, ἡμᾶς ἂν ἅπαντα. δέοι ἐχπο- 
φῶ μον εἰ δὲ τὰ μὲν περαΐνοιτο, τα δὲ μέλλοι, ἦ 
ὑπάρξο υσα πρόσοδος τὸ ἐπι δῥιοῦ συγκατασκευάζοι 

ἂν. ὅ.9 Ὃ δὲ ἴσως φοβερώτατον δοκεῖ πᾶσιν εἶναι, 
μὴ, εἰ ἄγαν πολλὰ κτήσαιτο ἢ πόλις ἀνδράποδα, 

ὑπεργεμισϑὴ ἂν τὰ ἔργα" καὶ τούτου τοῦ φόβου 
ἀπηλλαγμένοι εἴημεν, εἰ μὴ πλείονας ἀνϑρώπους, ἢ 
ὅσους αὐτὰ τὰ ἔργα προυσαιτοίη, κατ᾽ ἐγιαυτὸν ἐμ- 
ϑάλοιμεν. 4ο Οὕτως ἔμοιγε δοκεῖ, ἧπερ ῥᾷστον, 
ταύτῃ καὺ ἄριστον εἶναι ταῦτα πράττειν. Εἰ δ᾽ αὖ 
διὰ τὸς ἐν τῷ νῦν πολέμῳ γεγενημένας εἰσφορὸς γο- 
μἶζετ᾽ ἂν μηδ᾽ ὃ τι οὖν δύνασϑαι εἰσενεγκεῖν, ὑμεῖς 

δὲ, ὅσα μὲν πρὸ τῆς εἰρήνης χρήματα εὕρισκε τιὶ τέ- 
Ὺη, ἀπὸ τοσούτων καὶ τὸ ἐπιὸν ἔτος διοικεῦτε τὴν πό- 

λιν" ὅσα δ᾽ ἂν ἐφευρίσκῃ διά τε τὸ εἰρήνην εἶναι, 
Ἄ , .] Υ͂ Υ̓͂ ἌΠΩΝ ιψ 

καὶ διὰ τὸ ϑεραπεύεσθαι μετοίκους καὶ ἐμπόρους, 
λ ᾿ δ 7 , ϑ , ’ καὶ διὰ τὸ πλειόνων συναγειρομένων ἀνϑρώπων πλείω 

32 ’ Ἀισῳ ἢ ᾿ - ΠΡ. ἰς δὶ εἰσάγεσθαι καὶ ἐξάγεσθαι, καὶ διὰ τὸ ἐν λιμένι καὶ 
" 9 - 

τὰς ἀγορὰς αὐξάνεσθαι, ταῦτα λαμβάνοντες κατα- 
σκευάξεσϑε, ὡς ἂν πλεῖσται πρόσοδοι γίγνοιντο. 
41 τι δέ τινες αὖ φοβοῦνται, μὴ ματαία ἂν γένοιτο ὴ 
αὕτη ἡ κατασκευὴ, εἶ πόλεμος ἐγερϑείη, ἐννοησάτω- 
σαν, ὅτι, τούτων γιγγομένων, πολὺ φοβερώτερος ὃ 
πόλεμος τοῖς ἐπιφέρουσιν ἢ τῇ πόλει. 42 Τί γὰρ δὴ 
εἰς πόλεμον κτῆμα χρησιμώτερον ἀνθρώπων; πολλὲς 

ψΨΟ ΚΣ 

ἀν λα ζω: 



χε)λ2ἶόῶνϑ: ΔΕΙΨΕΟΤΙΘΑΙΙΒΥ͂Β ΟἹ, 8 
ἰ . " Ὁ λ μι ὦ 2, “ ὃ ’ μὲν γὰρ ναῦς πληροῦν ἱκανοὶ ἂν εἶεν δημοσίᾳ " πολ- 
λ Ἁ δ᾽ 32 Ν ξ Ἃ δ Υ͂ δύ 23.ϑ»Ὰ »- - οὐ ὁ ἂν καὶ πξξου θημοσίᾳ δύναιντ ἂν βαρεῖς εἶναι 

-ῃ, “2 ᾿ τοῖς πολεμίοις, εἴ τις αὑτοὺς ϑεραπεύοι. 
3 

’ 49. “ογίζομαι δ᾽ ἔγωγε, καὶ πολέμου γιγνομέ- 
ψοῦ οἷόν τ᾽ εἶναι μὴ ἐκλείπεσϑαι τὰ ἀργύρια. Ἔστι 
μιὲν γὰρ δήπου περὶ τὰὶ μέταλλα ἐν τῇ πρὸς μεσημ- 

Ι , Ὁ » 9 Υ̓͂ »» Φ᾿ δ - βροίαν ϑαλάττῃ τεῖχος ἐν “ναφλύστῳ, ἔστι δ᾽ ἐν τὴ 
πρὸς ἄρκτον τεῖχος ἐν Θορικῷ ἀπέχει δὲ ταῦτα ἀπ᾽ 
ἀλλήλων ἀμφὲ τὰ ἑξήκοντα στάδια. ἀά Εἰ οὖν καὶ 
ὃν μέσῳ τούτων γένοιτο ἐπὶ τῷ ὕψηλοτάτῳ Βήσης 

᾿ τρίτον ἔρυμα, συνήκοι τ' ἂν τὰ ἔργα εἰς ἕν ἐξ ἅπάν- 
τῶν τειχῶν, καὶ εἴ τι αἰσθάνοιτο πολεμικὸν, βραχὺ 
ΒΡ. 5} ς Γ 5 Π ΒῚ ᾿ 5 »-ἪΡΘ Ψ9 ᾿ αν δίη ἑκάστῳ εἰς τὸ ἀσφαλὲς ἀποχωρῆσαι. 45 Εἰ δὲ 

, ᾿ -Ὁ ς ι - καὶ ἔλθοιεν πλείους πολέμιοι, δῆλον ὅτι, εἰ μὲν σῖτον 
Ἀπὸ ΤᾺ Ξ ᾿ 3 ο- ἢ οἶνον ἢ πρόβατα ἔξω εὕροιεν, ἀφέλοιντ᾽ ἂν ταῦτα. 

᾿Σ Υ ᾿ ’ Σ. »"Ὕ νι ’ ἀργυρίτιδος δὲ κρατήσαντες, τί ἂν μᾶλλον ἡ λέϑοις 
3» Ὁ -» Υ ἌΓΕ , ᾽ ἔχοιεν χρῆσθαι; 46 Πῶς δὲ καὶ δρμήσειάν ποτε πο- 
λέμιοι πρὸς τὰὶ μέταλλα; ᾿Ἱπέχει μὲν γὰρ δήπου τῶν 
5 ες ἵ , ἀργυρίων ἡ ἐγγύτατα πόλις Ἡέγαρα πολὺ πλείων 
-»- 

3 , ΙΑ. Ὁ τῶν πεντακοσέων σταδίων: ἀπέχει δὲ ἢ μετὰ ταῦτα 
΄πλησιαίτατα Θῆβαι πολὺ πλεῖον τῶν ἑξακοσίων. 
ἅ Ἣν οὖν πορεύωνται ἐντεῦϑέν ποϑεν ἐπὶ τὰ ἂρ- 

᾽ Ι] ᾿ γύρια, παριέναι αὐτοὺς δεήσει τὴν πόλιν" κἂν μὲν τ 3η γ᾽ τι 3 . Βόλιῳ ΠΥ Ν. ὦσιν ὀλίγοι, εἰκὸς αὐτοὺς ἀπόλλυσθαι καὶ ὑπὸ ἐπ- 
πέων καὶ ὑπὸ περιπύλων. ἸΙολλῇ γε μὴν δυνάμει 
πορεύεσϑαι ἐξερημοῦντας τὰ ἑαυτῶν χαλεπόν" πολὺ 

"»" ;ϑ »»ν -»ο“ γὰρ ἐγγύτερον ἃ» εἴη ταῖς πόλεσιν αὐτῶν τὸ τῶν ᾽1- 
Ἅ) »“Ὗ΄ ϑηναίων ἄστυ, ἢ αὐτοὶ πρὸς τοῖς μετάλλοις ὄντες. 

4δ δἰ δὲ καὶ ἔλϑοιεν, πῶς ἂν καὶ δύναιντο μένειν 



54. ΒΕ ΝΨΕΟΤΙΘΑΙΙΒΥ͂Θ 6ἸΥῸΡν. 

μὴ ἔχοντες τιὶ ἐπιτήδεια ; ᾿Ἐπισιτίξεσϑαϊ γ8 μὴν μέ- 
θεὲ μὲν, κίνδυνος καὶ περὶ τῶν μετιόντων καὶ περὲ 
ὧν ἀγωνίζονται" πάντες δὲ ἀεὶ μετιόντες πολιορκοῖντ' 

ἂν μᾶλλον ἢ πολιορκοῖεν. 40 Οὐ τοίνυν μόνον ἢ 
ἀπὸ τῶν ἀνδραπόδων εἰσφορὰ τὴν διατροφὴν τὴ πό- 
λει αὔξοι ἂν, ἀλλὰ, πολυανϑρωπίας περὶ τί μέταλ- 

λα ἀϑροιξομένης, καὶ ἀπ ἀγορᾶς τῆς ἐκείνου αὖ, 
καὶ ἀπὶ οἰκιῶν περὺ τἀργύρια δημοσίων, καὶ ἀπὸ κα- 
μίνων, καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων πρόσοδοι ἂν 
πολλαὶ γίγνοιντο. 80 ἸἸοχυρῶς γὰρ καὶ αὕτη πο- 
λυάνϑρωπος γένοιτο πόλις, εἰ οὕτω κατασκευασϑείη" 
καὶ οἵγε χῶροι οὐδὲν ἂν εἶεν μείονος ἄξιοι τοῖς κεκτη- 
μένοις ἐγταῦϑα ἢ) τοῖς περὶ τὸ ἄστυ. ο1 πραχθέν 

τῶν γε μὴν ὧν εἴρηκα, ξύμφημι ἐ ἐγὼ, οὐ ῬΑ» ἂν 

χρήμασιν εὐπορωτέραν τὴν πόλιν εἶναι, ἀλλὰ καὶ εὐ- 
πειϑεστέραν καὶ εὐταχτοτέραν καὶ εὐπολεμωτέραν. 
γενέσθαι. 52 Οἵ τε γὰρ ταχϑέντες γυμνάζεσθαι, πο- 
λὺ ἂν ἐπιμελέστερον πράττοιεν τὰ ἐν τοῖς γυμνασίοις, 
τὴν τροφὴν ἀπολαμβάνοντες πλείω ἢ ἐν ταῖς λαμ- 
πάσι γυμγασιαρχούμεγοι" οἵ τὲ φρουρεῖν ἐν τοῖς 
φρουρίοις, οἵ τὸ πελτάζειν καὶ περιπολεῖν τὴν χώραν, 
πάντα ταῦτα μᾶλλ ον ἂν πράττοιεν, ἐφ᾽ ἑκάστοις τῶν 
ἔργων τῆς τροφῆς ἀποδιδομένης. ' 

Ολν. Ὗ. 1 δἰ δὲ σαφὲς δοκεῖ εἶναι, ὥς, εἰ μέλ-, 
λουσι πᾶσαι αἵ πρόσοδοι ἐκ πόλεως προσιέναι; ὅτι, 
εἰρήνην δεῖ ὑπάρχειν, ἄρ᾽ οὐχ ἄξιον καὶ εἰρηνοφύλα- 
κας καϑιστάναι; Πολὺ γὰρ ἂν καὶ αὕτη αἱρεϑεῖσα, 
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΄ Ἃ Ἐν » ἥ ἀρχὴ προσφιλεστέραν καὶ πυκνοτέραν εἰσαφικγεῖς- 

Ὁ 3 , " ᾿ Ὕ ᾿ 

σϑαι πᾶσιν ἀνϑρώποις ποιήσειε τὴν πόλιν. 2 Εἰ δὲ 
«; ἢ ες 

τινες οὕτω γιγνώσκουσιν, ὡς, ἐὰν Ἶ πόλις εἰρήνην 
ἄγουσα διατελῇ, ἀδυνατωτέρα τε χαὶ ἀδοξοτέρα καὶ 
ἧττον ὀγομαστὴ ἐν τῇ “Ελλάδι ἔσται, καὶ οὑτοΐ γε, ὡς 
ἐμῇ δόξῃ, παραλόγως σκοποῦσιν. Εὐδαιμονέσταται 

Γ Γ «Εἰ » 

μὲν γὰρ δήπου πόλεις λέγονται, αἵ ἂν πλεῖστον χρό- 
ΕἾ Ὁ ΚὮ .- Ὁ ᾿ ἢ 9 Ὁ 

γον ἐν εἰρήνῃ διατελῶσι" πασῶν δὲ πόλεων αϑῆναι 
μάλιστα πεφύκασιν. ἐν εἰρήνῃ αὔξεσθαι. 2 Τίνες γὰρ, 
ἡσυχίαν ἀγούσης τῆς πόλεως, οὐ προσδέοιντ᾽ ἂν αὖ- 
τῆς, ἀρξάμενοι ἀπὸ ναυκλήρων καὶ ἐμπόρων ; οὐχ οἵ 

ν 3 32 «ες Η 

πολύσιτοι ; οὐχ οἵ πολύοινοι; οὐχ οἵ ἡδύοινοι; τί δὲ 
«ς ᾿ Υ̓ }] « Υ̓͂ Υ͂ ι ες ’ 

οἵ πολυέλαιοι; τί δὲ οἵ πολυπρόβατοι; τί δὲ οἵ γνώ- 
μῃ καὶ ἀργυρίῳ δυνάμενοι χρηματίζεσθαι; 4 Καὶ 
μὴν χειροτέχναι γε καὶ σοφισταὶ καὶ φιλόσοφοι" οὗ 
δὲ ποιηταὶ, οἵ δὲ τὰ τούτων μεταχειριζόμενοι, οἵ δὲ 
ϑῳ» Γ. } ὃ. Υ͂ ε “-Ὁ 2 Φ' Ὁ 2 

ἀξιοϑεάτων ἢ ἀξιακούστων ἱερῶν ἢ ὁσίων ἐπιϑυ- 
Ὁ 5 , Ἁ Ἃ ς Ι ι Ἄνα 

μοῦντες, ἀλλὰ μὴν καὶ οὗ δεόμενοι πολλὰ ταχὺ ἀπο- 

δίδοσθαι ἢ πρίασθαι, ποὺ τούτων μᾶλλον ἂν τύ- 
χοιὲν ἢ ̓Αϑήνῃσιν; 5 Εἰ δὲ πρὸς ταῦτα μὲν οὐδεὶς ἂν- 

ς » 

τιλέγει, τὴν δὲ ἡγεμονίαν βουλόμενοἑ τινες ἀναλα- 
“ Ὁ ᾿ Υ͂ ᾿] ’ “᾿Ἦ Βλ) 9 ΜΙ 

βεῖν τῇ πόλει, ταύτην διὰ πολέμου μᾶλλον ἢ δι εἰ- 
ρήνης ἡγοῦνται ἂν καταπροχϑῆναι, ἐννοησάτωσαν 

δ »"ὟὌΌ΄ ᾿ Α ΤΠ δι ᾿ ͵ ὄ Β}Ὶ ᾽ ᾽ 

πρῶτον μὲν τὰ Πηδικὰ, “τότερον βιαζόμενοι ἢ εὐερ- 
ἰχ ς Ὁ οὲ 

γετοῦντες τοὺς λληνας ἡγεμονίας τε τοῦ ναυτικοῦ 
καὶ “Ελληνοταμίας ἐτύχομεν. 6 Ἔτι δ᾽, ἐπεὶ ὠμῶς 
ἄγαν δόξασα προστατεύειν ἡ πόλις ἐστερήϑη τῆς ἀρ- 

Ως 3 »" -Ὁ ᾽ 

ζῆς, οὐ καὶ τότ᾽, ἐπεὶ τοῦ ἀδικεῖν ἀπεσχόμεδα, πά- 



δ ΒΕ ΨΕΟΤΙΘΑΙΙΒΨΥ͂Β 6. ΨΥ. 
ε - ΄ 

λιν ὑπὸ τῶν νησιωτῶν ἑκόντων προστάται τοῦ ναυ- 
- Σ7 Υ 90 ἃ Οὐ Ἢ Χ Θ - Ἄν 

τικοῦ ἐγενόμεθα; 7 Ουκοῦν καὶ Θηβαῖοι, εὕεργε- 
Υ͂ ε Υ̓͂ 5»ϑ,ν ΄ ᾿ 

τοὕμενοι, ἡγεμονεύειν αὐτῶν ἔδωκαν ᾿Αϑηγαΐοις ; 
ΟῚ ΚΝ ΣΤ Σ 
᾿Αλλὰ μὴν καὶ “ακεδαιμόνιοι, οὐ βιασϑέντες ὕφ᾽ 
ΝᾺ -Ὁο 32 ΕἸ ’ 39 

ἡμῶν, ἀλλ᾽ εὖ πάσχοντες, ἐπέτρεψαν 439ηναίοις πε- 
“ ς , ε! .- 

ρὲ τῆς ἡγεμονίας ϑέσϑαν ὁπὼς βούλοιντο. ὃ ἸΥὺν δὲ 
3 “ενι ᾿ ᾿ 

γὲ διὰ τὴν ἐν τῇ “"λλάδι ταραχὴν παραπεπτωκέναι 
- ῳ [“] 2] ͵ 

μοι δοκεῖ τῇ πόλει, ὥστε καὶ ἄνευ πόγων καὶ ἄνξυ 
Υ͂ ἈΥῸΝ ᾿ 9 -Ὁ ΓΡΎ 

κιγδύνων καὶ ἀνευ δαπάνης ἀνακτᾶσθαι τοὺς “Ελλη- 
3... ι ι - : ᾿ 

νας. .Εστι μὲν γὰρ πειρασϑαιν διαλλάττειν τὰς πολε- 
᾿ ι Φὴ) 1 ῃ 2; ι 2.κ 

μούσας πρὸς ἀλλήλας πόλεις" ἔστι δὲ συναλλάττειν, 
’ 39 - ! 

οἰ τιγὲς ἐν αὐταῖς στασιάζουσιν. ὁ Εἰ καὶ, ὅπως τὸ 
᾿ ᾿ Ὁ 9 [υ] 

ἐν Ζελφοὶς ἱερὸν αὐτόνομον, ὡσπὲρ πρόσϑεν, γένοιτο, 

φανεροὶ εἴητε ἐπιμελούμενοι, μὴ συμπολεμοῦντες, ἀλ- 
λὺ Φ Υ͂ τ 5] ᾿ " “Ἃλλ "ς Ὲ " ι ἡδὲ })ν" 

ιὸ πρεσβεύοντες ἀνὰ τὴν ἀδα, ἐγὼ μὲν οὐδὲν ἂν 
Ξ ν᾿ 3 «-πν 

οἶμαν ϑαυμαστὸν εἶναι, εἰ καὶ πάντας τοὺς Ἕλληνας 
« Γ Υ οὴ Υ Ἃ ι Υ 

ὁμογνώμονάς τὲ καὶ συνόρκους καὶ συμμάχους λά- 
5 ἤ 2 Π Ὁ 

βοιτε ἐπ᾿ ἐκείνους, οἵτινες ἐκλιπόγτων Φωκέων τὸ ἵε- 
᾿ 2 Ὁ 3 ι νι 1 ἢ 

ρὸν καταλαμβάνειν ἐπειρῶντο. τὸ Εἰ δὲ καὶ, ὁπῶς 
ἀνὰ πᾶσαν γὴν καὶ ϑάλατταν εἰρήνη ἕσται, φανεροὶ 

᾿ ᾽ -: 32! 

εἴητε ἐτωμελόμενοι, ἐγὼ μὲν οἶμαι, πάντας ἂν εὔχε- 
ι ς ως 3 

σϑαιν, μετιὶ τὰς ἑαυτῶν πατρίδας, «ϑήνας μάλιστα 
Σ᾽ “ .3 Ν ΠΣ 2 Ὁ} ΑΙ ᾿ Γ κ ὃ Ἵ γ ͵ 

σώζεσθαι. 11 11 δὲ τις αὖ εἰς χρήματα κερδαλεωτε- 
“Τὶ - ΡλῚ ν 

ρον νομίζει εἶναι τῇ πόλει σπτόλεμον ἢ εἰρήνην, ἐγὼ 
ι τι ο-Ὁ Ἷ ω- μὲν οὐκ οἶδα, πῶς ἂν ἄμεινον ταῦτα κριϑείη, ἢ εἶ 

τις τὶὶ προγεγενημένα ἔτι ἀνασκοποίη τὴ πόλει πῶς 
2 ἘΡῚ ψ6 ᾿ Γ ᾿ 2 5 
ἀποβέβηκεν. 12 Εὑρήσεν γὰρ τό τε παλαιὸν ἐν εὺ- 

4 2 

ρήνῃ μὲν πάγυ πολλὰ χρήματα εἰς τὴν πόλιν ἄγενε- 
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᾿χϑῶτα, ἐν πολέμῳ δὲ ταῦτα πάντα καταδαπανηϑὲν- 
τα" γνώσεται δὲ, ἣν σκοπῇ, καὶ ἐν τῷ νῦν χρόγῳ διὰ 

Α -οἡΣ’᾿σ , ) 4 

μὲν τὸν πόλεμον καὶ τῶν προσόδων πολλὲς ἐκλειποὺ- 
σὰς, καὶ τὰς εἰσελϑούσας εἷς παντοδαπεὶ πολλὰ κα- 
ταδαπανηϑείσας" ἐπεὶ δὲ εἰρήνη κατὰ ϑάλατταν 
γεγένηται, ηὐξημένας τὲ τὰς προσόδους, καὶ ταύταις 
ἐξὸν τοῖς πολίταις χρῆσϑαι, ὃ τι βούλοιντο. 16 
δὲ τίς με ἐπερωτῴη, ἢ καὶ, ἄν τις ἀδικοίη τὴν πόλιν, 
λέγεις, ὦ καὶ ποὸς τοῦτον εἰρήνην ἄγειν; οὐκ ς, ς χοὴ ΝῚ ῆ ᾿ 
ὧν Ι͂ 5 ι »"ὝὟ Π ε; “, »ὅ΄7 )Χ 

χν φαίην" ἀλλὰ μᾶλλον λέγω, ὁτι πολὺ ϑᾶττον ἂν 

τιμωροίμεϑα αὐτοὺς, εἰ μηδένα παρέχοιμεν ἀδικοῦν- 
ταὶ οὐδένα γὰρ ἂν ἔχοιεν σύμμαχον. 

ἕν. ὙΙ|Π. 1ι.4λ} εἴ γε μὴν τῶν εἰρημένων ἀδὺ- 
γατον μὲν μηδὲν ἐστι μηδὲ χαλεπὸν, πραττομένων δὲ 
αὐτῶν, προσφιλέστεροι μὲν τοῖς Ελλησι γενησόμεϑα, 

ἀσφαλέστερον δὲ οἰκήσομεν, εὐκλεέστεροι δὲ ἐσόμε- 
ϑα, καὶ ὃ μὲν δῆμος τροφῆς εὐπορήσει, οἱ δὲ πλοὺ- 
σιοι τῆς εἰς τὸν πόλεμον δαπάνης ἀπαλλαγήσονται, 
περιουσίας δὲ πολλῆς γενομένης, μεγαλοπρεπέστερον 

ι 2 3 γυ « ν- 32- Ὁ ᾿ Ὁ » Γ 

, μὲν δτὺ νυν ἑορτὰς σξομέξν, νερὰ ἑσεισχευσσομεὲνγ, 

τείχη δὲ καὺ νεώρια ἀνορϑώσομεν, ἱερεῦσι δὲ καὶ βου- 
λὴ καὶ ἀρχαῖς καὶ ἱππεῦσι τὰ πάτρια ἀποδώσομεν" 
πῶς οὐκ ἄξιον ὡς τάχιστα τούτοις ἐγχειρεῖν, ἵνα ἕτι 

ἐφ᾿ ἡμῶν ἐπίδωμεν τὴν πόλιν μετ’ ἀσφαλείας εὐδαυ- 
μογοῦσαν; 2 Εἴ γε μὴν ταῦτα δόξειεν ἡμῖν πράτ- 
τειν, συμβουλεύσαιμ᾽ ἂν ἔγωγε, πέμψαντας καὶ εἷς 
4]ωδώνην καὶ εἰς Ζελφοὺς ἐπέρεσϑαι τοὺς ϑεοὺς, εἰ 
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Ὡ Ἂ 5,0. .ὔ 324 ω Υ ΓΝ ᾿ 

λῷον καὶ ἄμεινον εἴη ἂν τῇ πόλει οὑὐτῶ ἑατασκευα- 
’ Ν Θιυ ἌΣ ἡ 32} ᾽ 

ζομένῃ καὶ αὐτίκα καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον. Ὁ Εἰ 
..» 2 Ε. Ὁ 

δὲ ταῦτα συναινοῖεν, τότ᾽ ἂν αὖ φαίην χρῆγαι ἐπε- 
ὠτᾷν, τίνας ϑεῶν προσποιούμενοι ταῦτα κάλλιστα 

9 ἘΠ Ὁ 
. ἡ [ 3} ει 9 Ἅ..}. ᾿ 

καὶ ἄριστα πράττοιμεν ἂν" οὺς δ᾽ ἀγέλοιεν ϑεοὺς, 
Ι 

τούτοις εἰκὸς καλλιερήσαντας ἄρχεσϑαι τοῦ ἔργου, 
᾿Ὶ ν 

Σὺν γὰρ ϑεῷ πραττομένων, εἰκὸς καὶ τὰς πράξεις 
ν᾿ ΣΙΝ - ν 9} 5.5 Ὁ προΐέναι ἔπὺ τὸ λῷον καὶ ἄμεινον ἀεὺ τῇ πόλει. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Εν ΤΥ ΣΤ Κα ΕΊΣ. 

9 
ι αν ςος»ν»ν 

Οκν. 1. Ἐπειδὴ, διὰ τὸ συμβῆναι ἡμῖν πο- 
Γ ς : Υ͂ ϑῃ 3» ς φρν . λυν χρόνον ἱππεύειν, οἰόμεϑα ἔμπειρον ἱππικῆς γ8- 

“Ὁ ΝῚ »"» -ἷἋὋ 

γενῆσϑαι, ουλόμεϑα καὶ τοῖς »ξωτέροις τῶν φίλων 

δηλῶσαι, ἢ ἂν νομίζομεν αὐτοὺς ὀρϑότατα ἵπποις 
προσφέρεσϑαι. τὸν ἀνπω μὲν οὖν καὶ Σίμων περὺ 

τ Ἂῳ αι 

ἱππικῆς, ὃς καὶ τὸν κατὰ τὸ ᾿Ελευσίνιον ᾿4ϑήνῃσιν 
«' -Ὁ - πες" δ ἡ - ᾿ ἂν τς ἵππον χαλκοῦν ἀνέϑηκε, καὶ ἐν τῷ βάϑρῳ τὰ ἕαυ- 
τοῦ ἔργα ἐξετύπωσεν. Ἤμεῖς γε μέντοι, ὅσοις συνε- 
τύχομεν ταὐτὰ γνόντες ἐκείνῳ, οὐκ ἐξ Ξαλεΐψομεν ἐκ 
τῶν ἡμετέρων, ἀλλὰ πολὺ ἥδιον παραδώσομεν αὐτὰ 

“ - 32 

τοῖς φίλοις, νομίζοντες ἀξιοπιστότεροι εἶναι, ὅτι κᾷ- 
- ΐ - 2 κεῖνος κατὰ ταὐτὰ ἡμῖν ἔγνω, ἱππικὸς ὦν" καὶ ὅσα 

ς Ων »- 

δὴ παρέλιπεν, ἡμεῖς πειρασόμεϑα δηλῶσαι. 
ἔ - ᾿ 2] ε 

Πρῶτον δὲ γράψομεν, ὡς ἂν τις ἥκιστα ἐξαπα- 
-- τω " 

τῷτο ἕν ἱππωνείᾳ. Τοῦ μὲν τοίνυν ἔτι ἀδαμάστοτ' 
πώλου δῆλον ὅτι τὸ σῶμα δεῖ δοκιμάζειν: τῆς γὰρ 

- 3 , ο μ ᾿ ς Ὁ ψυχῆς οὐ πάνυ σαφῆ τεκμήρια παρέχεται ὃ μηπω 
9 - ἀναβαινόμενος. 2 Τοῦ γε μὴν σώματος πρῶτόν» 
φαμεν χρῆναι τοὺς πόδας σκοπεῖν. Ὥσπερ νρ οἱ- 
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339. 2, » ΕΥ 5 νι 2) Γ 4 

κίας οὐδὲν ὄφελος ἂν εἴη, εἰ τὰ ἄνω πάνυ καλὰ 
, ν᾿ »" « 

ἔχοι, μὴ ὑποκειμένων οἵων δεῖ ϑεμελίων, οὕτω καὶ 
ε! Π 5ων οι 2» 37 3.9. » 

ἵππου πολεμιστηρίου οὐδὲν ἂν ὄφελος εἴη, οὐδ᾽ εἰ 
2! ͵ 3 . 2γ Υ ἜΣ ΕγΟς 2 ᾿ 

ταλλα πάντα ἀγαϑὰ ἔχοι, κακόπους δ᾽ εἴη" οὐδενὶ 
- ο ον 2 

γὰρ ἂν δύναιτο τῶν ἀγαϑῶν χρῆσϑαι. 5 Πόδας ὃ 
2 Ὁ ᾿ “-“" 

ἂν τις δοκιμάζοι, πρῶτον μὲν τοὺς ὄγυχας σκοπῶν. 
᾿ ῳ -Ὁ - 39 

Οἱ γὰρ παχεῖς πολὺ τῶν λεπτῶν διαφέρουσιν εἰς εὔ- 

ποδίαν - ἔπειτα οὐδὲ τοῦτο δεῖ λανθάνειν, πότερον. 

αἵ ὅπλαΐ εἰσιν ὑψηλαὶ [ἢ ταπειναὶ καὶ ἔμπροσϑεν 
“( »» ΒλῚ Υ̓͂ ξ Α ι [« Ἂ “: καὶ ὄπισϑεν, ἢ χαμηλαΐί. 4 μὲν γὰρ ὕὑψηλαὺ πόῤῥω 

ἀπὸ τοῦ δαπέδου ἔχουσι τὴν χελιδόνα καλουμένην " 
αὖ δὲ ταπειναὶ ὁμοίως βαίνουσι τῷ τε ἰσχυροτάτῳ 

- τ! καὶ τῷ μαλακωτάτῳ τοῦ ποδὸς, ὠσπερ οἵ βλαισοὶ 
τῶν ἀνθρώπων" καὶ τῷ ψόφῳ δὲ φησι Σίμων δή. 

ΕΥ̓ « 27 Ὁ ἰ ες; ᾿ 

λους εἰναν τοὺς εὕποδας, καλῶς λέγων" ὥσπερ γιὰρ 
΄ -Ὁ Υ - ’ ς Η «ς ’ κύμβαλον ψοφεῖ πρὸς τῷ δαπέδῳ ἡ κοίλη ὅπλή. 

ΡΝ ΑἿ ν, 9 τς 2 - Γ ἌλῳΣΣ 4 Ἐπεὶ δὲ ἠρξάμεθα ἐντεῦϑεν, ταύτῃ καὺ ἀναβη-- 
ῇ Π ἥς Κ -Ὁ - [ Ἃ ἢ αὐὐκδ 

σόμεϑα πρὸς τὸ ἀλλο σῶμα. Ζ1εΐ τοίνυν καὶ τὰ ἀνω- 
τέρω μὲν τῶν ὁπλῶν κατωτέρω δὲ τῶν κυνηπόδων 

"ὉὋ- .» 3 

ὀστᾶ μήτε ἄγαν ὀρϑὰ εἶναι, ὥσπερ αἰγός" ἀντιτυ- 
πώτερα γὰρ ὄντα κόπτει τε τὸν ἀναβάτην, καὶ παρα- 

"ν᾽ Π ΟΝ 2 

πέμπραταν μᾶλλον τὰ τοιαῦτα σκέλη" οὐδὲ μὴν ἄγαν 
ταπειγὰ τιὶὶ ὀστῷ δεῖ εἶναι" ψιλοῖντο γὰρ ἂν καὶ ἕλ- 

-» ε , 3),.3 τ. ! 5 2. τ ὐρ 
κοῖντο οἵ κυνήποδες, εἴτ ἐν βώλοις εἴτ ἐν λέϑοις 

Ἐ - -ὉἷὉ 2 -“ 

ἐλαύνοιτο ὃ ἵππος. δ Τῶν γε μὴν κνημῶν τὰ ὀστᾶ 
παχέα χρὴ εἰναι" ταῦτα γάρ ἔστι στήριγγες τοῦ σώ- 
ματος" οὔ μέντου φλεψὶ γε οὐδὲ σαρξὶὺὶ παχεέαις. ἘΠ 
δὲ μὴ, ὅταν ἐν σκληροῖς ἐλαύνηταν, ἀνάγκη αἵματος 

- Ἃ ταῦτα πληροῦσϑαι, καὶ κρισσοὺς γίγνεσθαι, καὶ πα- 
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χύνεσϑαι μὲν τὰ σκέλη, ἀφίστασθαι δὲ τὸ δέρμα. 
»-» ᾿ Υ̓͂ Γ Η, Ὁ 5 

',Χαλῶντος δὲ τούτου, πολλάκις καὶ ἡ περόνη ἅπο- 
στᾶσα “χωλὸν ἀπέδειξε τὸν ἵππον. 6 Τά γε μὴν γό- 

5 , }ν 

γατα ἢν βαδίζων ὃ πῶλος ὑγρῶς κάμπτῃ, εἰκάζοις ἂν 
.] ἱ "] Α καὶ ἵππεύοντα ὕγρὰ ἕξειν τὰ σκέλη. Πάντες γὰρ, 

προϊόντος τοῦ χρόνου, ὑγροτέρως κάμπτουσιν ἐν τοῖς 
γόνασι. Τὰ δὲ ὑγρὰ δικαίως εὐδοκιμεῖ" ἀπταιστό- 
τερον γὰρ καὶ ἀκοπώτερον τὸν ἵππον τῶν σκληρῶν 
σκελῶν παρέχει. γ ΠΙηροὶ ἧς μέντοι οὗ ὑπὸ ταῖς 

ὠμοπλάταις ̓ ς ἣν παχεῖς ὦσιν, ᾿σχυρότεροΐ τε καὶ εὑ- 

πρεπέστεροι ὥσπερ ἀνδρὸς φαίνονται. Καὶ μὴν στέρ- 
[ 5᾽ 4 Ἃ 5 Α 

να πλατύτερα ὄντα, καὶ πρὸς κάλλος καὶ πρὸς ἰσχὺν 
Ὗ ᾿ ΄ ἩΨΕῚ τ 93 ᾿ : ο ι ᾿ καὶ πρὸς τὸ μὴ ἐπαλλὰξ ἀλλὰ διὰ πολλοῦ τὰ σκέλη 

φέρειν εὐφυέστερα. ὃ ““πό γε μὴν τοῦ στέρνου ὃ μὲν 
αὐχὴν αὐτοῦ μὴ, ὥσπερ κάπρου, προπετὴς πεφύκοι, 
2 3 εἰ 9 3 Π ΄ ᾿ ι 

κλλ, ὥσπερ ἀλεχτρυόνος, ὀρϑὸς πρὸς τὴν κορυφὴν 

ἥκοι, λαγαρὸς δὲ εἴη τὰ κατὰ τὴν συγκαμπήν. Ἢ δὲ 
ν1 ἢ κεφαλὴ ὀστώδης οὖσα μικρὰν [συγνεσταλμένην] σια- 

γόνα ἔχοι. Οὕτως ὃ μὲν τράχηλος πρὸ τοῦ ἀναβά- 

του ἂν εἴη, τὸ δὲ ὄμμα [τὸ πρὸ τῶν ποδῶν δρῴη. 
Καὶ βιάζεσϑαι δὲ ἠκιστ᾽ ἂν δύναιτο ὃ τοιοῦτον σχῆ- 
μα ἔχων, καὶ εὖ πάνυ ϑυμοειδὴς εἴη" οὐ γὰρ ἐγκάμ- 
πτοντες, ἀλλ᾽ ἐκτείνοντες τὸν τράχηλον καὶ τὴν κε- 

ον ἢ ς ἐ » ο »-" φαλὴν, βιάζεσθαι οἱ ἵπποι ἐπιχειροῦσι. 9. Σκοπεῖν 
δὲ χρὴ καὶ εἰ ἀμφότεραι μαλακαὶ αἵ γνάϑου ἢ σκλη- 

8" - ι κ᾿ }] 

ραὶ, ἢ ἢ ἑτέρα " ἑτερόγναϑοι γὰρ ὡς τὰ πολλὰ οἵ μὴ 
ὁμοίας τὰς γνάϑους ἔχοντες γίγνονται. Καὶ μὴν τὸ 
ἐξόφϑαλμον εἶναι, ἐγρηγορὸς μᾶλλον φαίνεται τοῦ 
κοιλοφϑάλμου, καὶ ἐπὶ πλεῖον δ᾽ ἂν ὃ τοιοῦτος ὁρῴη 
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10 Καὶ μυκτῆρες γὲ οἵ ἀναπετεταμένον τῶν ἡενοος 

πτωχότων εὐπνοώτεροΐ τὲ ἅμα εἰσὺ,. καὶ γοργότερον 
τὸν ἵππον ἀποδεικνύουσι. Καὶ γὰρ, ὅταν ὀργίζηται 
ἵππος ἵππῳ, ἢ ἐν ἱππασίᾳ ϑυμῶται, δὐρύνει μᾶλλον 
τοὺς μυκτῆρας. 11 Καὶ μὴν κορυφὴ μὲν μείζων, 
ὦτα δὲ μιπιρότερα. ἱππωδεστέραν τὴν κεφαλὴν ἀπο- 
φαίνει. Ἢ δ᾽ αὖ ὑψηλὴ ἀκρωμία τῷ τὲ ἀναβάτῃ 
ἀσφαλεστέραν τὴν ἕδραν, καὶ τοῖς ὦμοις [καὶ τῷ. 
σώματι] ἰσχυροτέραν τὴν πρόσφυσιν παρέχεται. 
[Ὀσφὺς] ἢ διπλὴ τῆς ἁπλῆς καὶ ἐγκαϑῆσϑαι μα- 
λακωτέρα καὶ ἰδεῖν ἡδίων. 1 Καὶ πλευρὰ δὲ ἡ βα- 
ϑυτέρα, καὶ πρὸς τὴν γαστέρα ὀγκωδεστέρα, ἅμα 
εὐεδρότερόν τὲ καὶ ἰσχυρότερον καὶ εὐχιλότερον ὡς 
ψ Ἃ, Σ . . « ΄ : 3 " ι ε; 
ἐπὶ πολὺ τὸν ἵππον παρέχεται. ᾿Οσφὺς γε μὴν ὅσῳ 
ΤἽ Γ 32 Ι͂ ες 

ἂν πλατυτέρα καὶ βραχυτέρα ἢ), τοσούτῳ ῥᾷον μὲν ὃ 
ε΄ Ἁ Υ̓ 32» εον τ ᾿ 5, 

ἵππος τὰ πρόσϑεν αἴρεται, ὅᾷον δὲ τὰ ὄπισϑεν 
ι τι ΐ 

προσάγεται" καὶ ὃ κεγεὼν δὲ οὕτω μικρότατος φαΐ- 
ε; ᾽ ΕῚ 

γεται, ὅσπερ, μέγας ὧν, μέρος μὲν τι καὶ αἱσχὺ- 
γει, μέρος δέ τι καὶ ἀσϑενέστερον καὶ δυσφορώτε- 

9 ΄ ᾿ 

ρον αὐτὸν τὸν ἵππον παρέχεται. 16. Τά γὲ μὴν 
Ὁ 32) : 

ἰσχία πλατέα εἶναι μὲν χρὴ καὶ εύσαρκα, ἵνα ἀκό- 
λουϑα ἢ τοῖς πλευραῖς καὶ τοῖς στέρνοις" ἣν δὲ πάν- 

τὰ στερεᾷ Γ κουφότερα ἂν τὰ πρὸς τὸν ὀρόμαν εἴη, 
καὶ ὀξύτερον, μᾶλλον αὖ τὸν ἵππον παρέχοιτο. ΈΜη- 
ροὺς 7 μὴν τοὺς ὑπὸ τῇ οὐρᾷ ἢν ἅμα πλατείᾳ τῇ 
γραμμῇ διωρισμένους ἕγῃ, οὕτω καὶ τὰ ὕπισϑεν σκέ- 

λη διὰ πολλοὺ ὑποϑήσει" τοῦτο δὲ ποιῶν, ἅμα 799: 
“νοῦβροι τὲ καὶ ἰσχυροτέραν ἕξει τὴν ὑπόβασϊν τε καὶ 
ἱππασίαν, καὶ ἅπαντα βελτίω ἔσται ἑαυτῶν. Τεκμὴς 
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ραιο δ᾽ ἂν καὶ ἀπ ἀνθρώπων" ὅταν γάρ τι ἀπὸ τῆς 
γῆς ἄρασϑαι βούλωνται, διαβαίνοντες πάγτες μᾶλ- 
λον 7 ἢ συμβεβηκότες ἐ ἐπιχειροῦσιν ο ἴρεσϑαι. 12 Τοὺς 
γὲ μὴν ὄρχεις δεῖ μὴ μεγάλους τὸν ἵππον ἔχειν, ὃ οὐκ 
ἔστι πώλου κατιδεῖν. Περί γε μὴν τῶν κάτωϑεν ἄστρα- 
γάλων, ἢ κνημῶν, καὶ κυνηπόδων, καὶ ὁπλῶν, τ αὐ- 
τὸ λέγομεν, ἅπερ περὶ τῶν ἕμπροσϑεν. 

1τθ Τράψαι δὲ βούλομαι καὶ ἐξ ὧν ἂν περὶ με- 
γέϑους ἥκιστα ἀποτυγχάνοι τις. Ὅτου γὰρ ε ἂν ὦσιν 

αἵ κνῆμαι εὐθὺς γιγνομένου ὑψηλόταται, οὗτος μέ- 
γιστος γίγνεται. Προϊόντος γὰρ τοῦ χρόνου, πάν- 
τῶν τῶν τετραπόδων αἵ μὲν κνῆμαι εἷς μέγεϑος οὐ 
μάλα αὔξονται, πρὸς δὲ ταὑτας, ὡς ἂν συμμέτρως 
ἔχη, συναύξεται καὶ τὸ ἄλλο σῶμα. 17 Εἶδος μὲν δὴ 
πώλου οὕτω δοκιμάζοντες μάλιστ᾽ ἂν ἡμῖν δοκοῦσι 
τυγχάνειν εὔποδος καὶ ἰσχυροῦ, καὶ εὐσάρκου, καὶ 

᾿ εὐσχήμονος, καὶ εὐμεγέϑους. Εἰ δέ τινὲς αὐξανόμε- 
γοὺ μεταβάλλουσιν, ὅμως οὕτω ϑαῤῥδοῦντες δοκιμά- 
ζοιμεν" πολλῷ γὰρ πλείονες εὐχρόαστοι ἐξ αἰσχρῶν, 
ἢ ἐκ τοιούτων αἰσχροὶ γίγνονται. 

καρ. Π. Ὅπως γε μὴν δεῖ πωλεύειν, δοκεῖ ἡμῖν 
γραπτέον εἶναι. Ταάττονται μὲν γὰρ δὴ ἐν ταῖς σό- 
᾿λεσιν ἱππεύειν οἵ τοῖς χρήμασί τὲ ἱκανώτατοι, καὶ τῆς 
πόλεως οὐκ ἐλάχιστον μετέχοντες" πολὺ δὲ κρεῖττον 
τοῦ πωλοδάμνην εἶναι τῷ μὲν νέῳ εὐεξίας τε ἐπιμε- 

᾿ λεῖσϑαι τῆς ἑαυτοῦ καὶ ἱππικῆς, ἢ ἐπισταμένῳ ἤδη 
ἱππάζεσθαι μελετᾷν " τῷ δὲ πρεσβυτέρῳ τοῦ τε οἴκου 
καὶ τῶν φίλων καὶ τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν πολεμικῶν 
μᾶλλον, ἢ ἀμφὲ πώλευσιν διατρίβειν.  Ὃ μὲν δὴ, 
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ὥσπερ ἐγὼ, γιγνώσκων περὶ πωλείας, δῆλον ὅτι ἐκ- 
δώσει τὸν πῶλον. Χρὴ μέντοι, ὥσπερ τὸν παῖδα ὅταν 
ἐπὶ τέχνην ἐκδῷ, συγγραψάμενον, δὶ δεήσει ἐπιστά- 
μενον ἀποδοῦναι, οὕτως ἐκδιδόναι. Ταῦτα γὰρ ὑπο- 
δείγματα ἔσται τῷ πωλοδάμνῃ, ὧν δεὶ ἐπιμεληϑῆναι, 
εἰ μέλλει τὸν μισϑὸν ἀπολήψεσθαι. 3. Ὅπως μέντοι 

ων Ἃ Ν Γ Β Ὁ ᾿ 

πρᾷδς τὸ καὶ χειροήϑης καὶ φιλάνϑρωπος ὃ πῶλος 

κδίδωται τῷ πωλοδάμνῃ, ἐπιμελητέον. Τὸ γὰρ τοιοῦ-:. ἐκ ᾿ μνγῃ, ἐπιμελητέον. “Τὺ γὰρ 
2 ᾿ -Ὁ Ἀ ς -«ε ἥ 9 

τον οἴκοι τὲ τὶ πλεῖστα καὶ διὰ τοῦ ἱπποκόμου ἄπο- 
- 3Ὰ . Ι .] ι Ὁ Ἁ Ὁ “4. 

τελεῖται, ἣν ἐπίστηται τὸ μὲν πεινῇν καὶ διψὴν καὶ 
Ἰογίζεσϑαι ασκευάζειν με ἐρημίας γίγνεσϑ: ὁργίζεσϑαι παρὰ μετ ἐρημίας γίγνεσθαι 

- -Ὁ ςὟ “- ον 

τῷ πώλῳ" τὸ δὲ φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ τῶν λυποὺν- 
9 ι 

των ἀπαλλάττεσθαι, δ ἀνϑρώπων. Τούτων γὰρ 
’  ὑκ ᾿ ἱ ᾿ 1 -Ὁ 5 ᾿ ν᾿ 

γιγνομένων, ἀνάγκη μὴ μόνον φιλεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ. 
ποϑεῖσϑαι ὑπὸ πώλων ἀνθρώπους. 4 Καὶ ἅπτεσϑαι 

δὲ χρὴ, ὧν ψηλαφωμένων ὃ ἵππος μάλιστα ἥδεται. 
Ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τά τε λασιώτατα, καὶ οἷς αὐτὸς ἥκι- 
στα δύναται ὃ ἵππος, ἤν τι λυπῇ αὐτὸν, ἐπικουρεῖν. 
5. Προστετάχϑω δὲ τῷ ἱπποκόμῳ καὶ τὸ δὲ ὄχλου 
διάγειν, καὶ παντοδαπαῖς μὲν ὄψεσι, παντοδαποῖς δὲ 
ψόφοις πλησιάζειν. Τούτων δὲ ὅπόσα ἂν ὃ πῶλος 
φοβῆται, οὐ χαλεπαΐνοντα δεῖ, ἀλλὰ πραΐνοντα δι- 
δάσχειν, ὅτι οὗ δεινά ἐστι. Καὶ περὶ μὲν πωλείας 
ΕἸ Ὁ αν ὦ 15 ἢ ὅν; ᾿ ὐα ω- ᾿ μ' 

ἀρκεῖν μοι δοκεῖ τῷ ἰδιώτῃ εἰπεῖν τοσαῦτα πράττειν. 
Οκν. Π|. 1 Ὅταν γε μὴν ἵἹππαζόμενον ὥνῆταί 

ἑ [2 ΩΣ 

τις, ὑπομνήματα γράψομεν, ἃ δεῖ καταμανϑάνειν 
τ ᾽ Α δ. Ὁ Ε « Π δο 

τὸν μέλλοντα μὴ ἐξαπατάσθαν ἐν ὑππωγνείᾳ. Πρῶ- 
ι 9 «ὦ ὅν 5 

τον μὲν τοΐνυν μὴ λαϑέτω αὑτὸν, τὶς ἡ ἡλικία" ὃ 
᾿ Ἅ1 

γὰρ μηκέτι ἔχων γνώμονας οὔτ᾽ ἐλπίσιν εὐφραΐνει 

ὰ ᾿ 

ἐεδ. (δὲ Ὡϑδιὰ «ἂν, ὦ". 
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οὔτε ὁμοίως εὐαπάλλακτος ; γίγνεται. 2 “Οπότε δὲ ἡ 

γεότης σαφὴς, δεῖ αὖ μὴ λαϑεῖν, πῶς μὲν εἰς τὸ στό- 
μα δέχεται τὸν χαλενὸν, πῶς δὲ περὶ τὰ ὦτα τὴν κο- 
ρυφαίαν. Ταῦτα δὲ ἡκιστ᾽ ὃν λανϑάνοι, εἰ δρῶν- 
τος μὲν τοῦ ὠνουμένου ἐμβάλλοιτο ὃ χαλινὸς, δρῶν- 
τος δ᾽ ἐξαιροῖτο. 5 Ἔπειτα δὲ προσέχειν δεῖ τὸν νοῦν», 

πῶς ἐπὶ τὸν νῶτον δέχεται τὸν ἀναβάτην. Πολλοὶ 
γὰρ ἵπποι χαλεπῶς προσίενται, ἃ πρόδηλα αὑτοῖς 
ἐστιν ὃτι προσέμενοι πονεῖν ἀναγκασθήσονται. 4 Σχε- 
πτέον δὲ καὶ τόδε, εἰ ἀναβαϑεὶς ἐθέλει ἀφ᾽ ἵππων 
ἀποχωρεῖν, ἢ εἰ παρ΄ ἑστηκότας ἱππεύων μὴ ἐχφέροι 
πρὸς τοὑτους. Εἰσὶ δὲ οἱ διὰ κακὴν ἀγωγὴν καὶ πρὸς 

τὰς οἴκαδε ἀφόδους φεύγουσιν ἐκ τῶν ἱππασιῶν. 
δ Τοὺς γε μὴν ἑτερογνάϑους μηνύει μὲν καὶ ἡ πέδη 
καλουμένη ἱππασία, πολὺ δὲ μᾶλλον καὶ τὸ μεταβάλ- 
λεσθϑαι τὴν ἱππασίαν. Πολλοὶ γὰρ οὐκ ἐγχειροῦσιν 
ἐκφέρειν, ἣν μὴ ἅμα συμβὴ Ἦ τε ἄδικος γνάϑος καὶ 
ἡ πρὸς οἶκον ἐκφορά. Ζεῖ γε μὴν εἰδέναι, καὶ εἰ 
ἀφεϑεὶς εἰς τάχος ἀναλαμβάνεται ἐν βραχεῖ » καὶ εἰ 
ἀποστρέφεσθαι ἐθέλει. 6 “Ἱγαϑὸν δὲ μὴ ὃ ὄπειρον εἷ- 
γαῖ, εἶ καὶ πληγῇ ἐγερϑεὶς ἐθέλει ὁμοίως πείϑεσθαι. 
ἄχρηστον μὲν γὰρ δήπου καὶ οἰκέτης καὶ στράτευμα 
᾿Ὶ ’ ε΄ ν. κ 3 Υ͂ 2 3 : 

ἀπευϑὲς" ἵππος δὲ ἀπειϑὴς, οὐ μόνον ἄχρηστος, ἀλλὰ 
᾿ ὦ ν ᾿ 3 Ν᾿ 

πολλάκις καὶ ὁσαπερ προδότης διαπράττεται. 7 “Επεὶ 
δὲ πολεμιστήριον ἵππον ὑπεϑέμεϑα ὠνεῖσθαι, λη- 
πτέον πεῖραν ἁπάντων, ὅσων πὲρ καὶ ὃ πόλεμος πεῖ- 
ραν λαμβάνει" ἔστι δὲ ταῦτα, τάφρους διαπηδᾷν, 

᾿ ς » νυ 2 ! . 32 »ἤἍ τειχία ὑπερβαΐνειν, ἐπ᾿ ὄχϑους ἀνορούειν, ἀπὶ ὄχϑων 
καϑάλλεσθαι" καὶ πρὸς ἄναντες δὲ καὶ κατὰ πρὰ- 

ΑΝ, Ῥουτ. Ἐ 
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γοὺς καὶ πλάγια ἐλαύνοντα, πεῖραν λαμβάνειν. 1716ν- 
τα γὰρ ταῦτα καὶ τὴν ψυχὴν, εἰ καρτερὰ, καὶ τὸ 
σῶμα, εἰ, ὑγιὲς, βασανίζει. 8 Οὐ μέντοι τὸν μὴ κα- 
λῶς πάνυ ταῦτα ποιοῦντα ἀποδοκιμαστέον. Πολλοὶ 
γὰρ, οὐ διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι, ἀλλὰ διὰ τὸ ἄπειροι 
εἶναι τοὕτων, ἐλλείπονται" μαϑόντες δὲ καὶ ἐθϑι- 
σϑέντες καὶ ἐραηθανμι καλῶς ἂν ταῦτα πάντα 
ποιοῖεν, εἰ; γ᾽ ἄλλως ὑγιεῖς καὶ μὴ κακοὶ εἶεν. 9 Τοὺς 

ἰ ς Υ̓ Ι͂ ι - .] ς 

γε μέντοι ὑπόπτας φύσει φυλακτέον. Οἱ γὰρ ὑπέρ- 
ἵ ᾿ . ͵ τῆ ϑο σας - 2 

φοβοι βλάπτειν μὲν τοὺς πολεμίους ἀφ ἑαυτῶν οὐκ 
ΕΝ 4 ΡΝ» ᾿ 3; Γ ᾿ 4 ὉΩΝΝ 
ἐῶσι, τὸν δὲ ἀναβάτην ἐσφηλάν τε πολλάκις, καὶ δὺς 
τιὶ χαλεπώτατα ἐνέβαλον. το 4εϊ δὲ καὶ, εἶ τινα χα-. 

Υ͂ 27 Θ᾽ 4" ᾿ 3» τ 

λεπότητα ἔχοι ὃ ἵππος, καταμαγνϑάγειν, εἴτε πρὸς 

ἵππους, δἴτε πρὸς ἀνθρώπους, καὶ εἰ δυσγάργαλίς͵ 

)8. εἴη" πάντα γὰρ ταῦτα χαλεπὰ τοῖς κεκτημένοις 
γίγνεται. τι Τὰς δέ γε τῶν χαλινώσεων καὶ ἄνα- 

[ Ι 

βάσεων ἀποκωλύσεις, καὶ τἄλλα δηγεύματα, πολὺ 
) “ ͵ 

ἂν ἔτι μᾶλλον καταμάϑοι τις, εἶ, πεπονηκότος ἤδη 
υ ΄ ῳ τοῦ ἵππου, πάλιν πειρῷτο ποιεῖν ταῦτα, ὁσαπερ, 

Ἁ 2 ξ ς ἊΨ εἰ δ᾽ }Ὰ " 

πρὺν ἀρξασϑαι ὑππεύειν. Οσου αν» πεπογηκοτὲς 
2 Γ ῇ Υ͂ ς ᾿ᾧ ᾿ Υ͂ 

ἐθέλωσι πάλιν πόνους ὑποδύεσθαι, ἱκανὰ τεκμήρια 
ο-Ὁ - -Ὁ- «ες Α 

παρέχονται ταῦτα ψυχῆς καρτερᾶς. τ Ὡς δὲ συνγε- 
5 - ᾿ - 

λόντι εἰπεῖν" ὅστις εὔπους μὲν εἴη, πρᾷος δὲ, ἀρ- 
κούντως δὲ ποδώκης, ἐϑέλον δὲ καὶ δύναιτο πόνους 

ὑποφέρειν, πείϑοιτο δὲ μάλιστα, οὗτος ἂν εἰκότως 
ἀλυπύότατός τ᾽ εἴη καὶ σωτηριώτατος τῷ ἀναβάτῃ ἐν ὑτατός τ' εἴη καὶ σωτηριώτατος τῷ ἀναβάτῃ ἐν 

- - ε » 

τοῖς πολεμικοῖς. Οἱ δὲ ἡ διὰ βλακείαν ἐλάσεως πολ- 

λῆς δεόμενοι, ἢ, διὰ τὸ ὑπέρϑυμον εἰναι, πολλῆς ϑω- 
᾿ ΕΚ - Ἧ 

πείας τὸ καὶ πραγματείας, ἀσχολίαν μὲν ταῖς χερσὲ 

φάρας, Ὁ 
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: 3 -Ὁ τοῦ ἀναβάτου παρέχουσιν, ἘΣ Τ δ᾽ ἐν τοῖς κι)- 
δύνοις. 

Ολν. ΤΥ. ᾿ Ὅταν 75 μὴν ἀγασϑεὶς Ἷ ἵππον ΟΕ 

ταί τις, καὶ οἴκαδε ἀγάγηται, καλὸν μὲν ἐν τοιούτῳ 
τῆς οἰκίας τὸν σταϑμὸν εἶναι, ὕποι πλειστάκις Ο 
δεσπότης ὄψεται τὸν ἵππον" ἀγαϑὸν δὲ οὕτω κα- 

. .« ΩῚ ἧε 
τεσχευάσθϑαι τὸν ἱἵππῶγνα, ὥστε μηδὲν μᾶλλον οἱόν 
τὶ εἶναι τὸν τοῦ ἵππου σῖτον κλαπῆναι ἐκ τῆς φά- 

ΕῚ ἢ - 2 - " ς τ ᾿ τνης, ἢ τὸν τοῦ δεσπότου ἐκ τοῦ ταμιείου. Ὃ δὲ τοὐ- 
Σ -“΄Ὁ .Ὶ ᾿Ὶ ᾿] « Ὁ “ 3 »“᾿ »- 

του ἀμελῶν ἐμοὶ μὲν ἑαυτοῦ δοκεῖ ἀμελεῖν: δῆλον 
γὰρ, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις τὸ αὑτοῦ σῶμα τῷ ἵππῳ 
ἰ Υ ’ 32 ᾿ 3 ᾿ 
ὁ δεσπότης παρακατατίϑεται. 2 Ἔστι δὲ οὐ μόνον 

- ᾿ , « ᾿ - 3 ΠΡ - τοῦ μὴ κλέπτεσθαι ἕνεκα τὸν σῖτον ἀγαϑὸς ὃ ἐχυρὸς 
ε Ἁ κΧλλ) ω Ἃ ω ἐν Π ᾿ »» ψ 

ἱππὼν, ἀλλ᾽ οτι καὶ, ὅταν πὴ ἐχκομέζῃ τὸν σῖτον ὁ 
« Υ͂ Υ͂ Υ͂ 3, Ὁ -᾿ 

Ἵππος, φανερὸν γίγνεται. Τούτου δ᾽ ἂν τις αἰσϑα- 
με οἷ »"Ὕ 

νόμενος γιγνώσκοι, ὅτι ἢ τὸ σῶμα ὑπεραιμοῦν δεῖται 

ϑεραπείας, ἢ κόπου ἐνόντος δεῖται ἀναπαύσεως, ἢ 
Ἃ » 

κριϑέασις, ἢ ἄλλη τις ἀῤῥωστία ὑποδύεται. Ἔστι δ᾽, 
ο ᾿ ὥσπερ ἀνϑρώπῳ, οὕτω καὶ ἵππῳ ἀρχόμενα πάντα 
δέ τιν ἢ Κι ᾿ 2 2 Ὁ τ ἘἘΡ}: εὐϊατώτεραι, ἢ ἐπειδὰν ἐνσκιῤῥωθῇ τε καὶ ἐξαμαρτη- 

Α ε ϑῇ τὰ νοσήματα. ὅ «Ώσπερ δὲ τῷ ἵππῳ σίτου τε καὺ 
ο ἷἫ 

γυμνασίων ἐπιμελητέον, ὅπως ἂν τὸ σῶμα ἰσχύῃ, οὕ- 
τω καὶ τοὺς πόδας ἀσκητέον. Τὰ μὲν. τοίνυν ὑγρά τὲ 

καὶ λεῖα τῶν σταϑμῶν λυμαΐνεται καὶ ταῖς εὐφυέσιν 
ὅπλαΐς. Ζίεῖ δὲ, ὡς μὲν. μὴ ἢ ὑγρὰ, εἶναι ἀπόῤῥυτα ; 
ὡς «δὲ μὴ λεῖα, λέϑους ἔχοντα κατορωρυγμένους πρὸς 
5 Ὁ-Ὁ ι 

ἀλλήλους, παραπλησίους ὁπλαῖς τὸ μέγεϑος. Τὰ γὰρ 

τοιαῦτα σταϑμὰ καὶ ἐφεστηκότων ἅμα στερεοῖ τοὺς 
3 ν 

πόδας. 4 "Ἐπειτά γε μὴν τῷ ἱπποκόμῳ ἐξακτέον μὲν 
Ι ἃ 



(ΒΔ ΓΕ ΒΕ ΕΟΥΕΒΤΑΙ Οἷν.γΥ. 
ὦ, οἴ εἴ μι τς δ ν δὲ ΝΠ Ψ6 τὸν ἵππον, ὥσπου ψήξει, μεταδετξον δὲ μετιὰ τὸ ὅθυ- 

στον ἀπὸ τῆς φάτνης, ἵνα ἥδιον ἐπὲ τὸ͵ δεῖπνον ἢ ἴῃ. 
Ὡς δ᾽ ἂν αὖ ὃ ξξω σταϑμὸς βέλτιστος εἴη, καὶ τοὺς 

πόδας κρατύνοι" εἶ λίϑων στρογγύλων ἀμφιδόχμων, 
ὅσον μναιαίων, ἁμάξας τέτταρας καὶ πέντε χύδην κα- 

᾿ ι Ι͂ ε 23 ᾿Ὶ 

ταβάλλοι, περιχειλώσας σιδήρῳ, ὡς ἂν μὴ σκεδαν- 
5. " 

γύωνται. ᾿Επὶ γὰρ τοὑτων ἑστηκὼς, ὥσπερ ἐν ὁδῷ 
ς 9 

λυϑώδεν ἀεὶ μέρος τῆς ἡμέρας πορεύοιτο. ὃ ᾿Ανάγκη, 
δὲ καὶ ψηχόμενον καὶ μυωπιζόμενον κεχρῆσϑαν ταῖς 

-»-“ . 
ὁπλαῖς, καϑάπερ ὅταν βαδίζη. Καὶ τὰς χελιδόνας 
δὲ τῶν ποδῶν οἵ οὕτω κεχυμένον λίϑοι στερεοῦσιν. 

ες ᾿ Ἃ -Ὁ «ς ΠΥ ε; Ἁ» ο 

Ὡς δὲ περὶ τῶν ὁπλῶν, ὅπως καρτεραὶ ἔσονται, οὐ- 
τῶς καὶ περὶ τῶν στομάτων, ὅπως μαλακὰ ἔσται; 
ἐπιμελεῖσθαι δεῖ. Τιὰ δ᾽ αὐτὰ ἀνθρώπου τὲ σάρκα᾽ 
χαὺ ἵππου στόμα ἁπαλύνει. 

κρ. Ὗ. 1 Ἱππικοῦ δὲ ἀνδρὸς ἡμῖν δοκεῖ εἶ- 
Ἃ Υ ε ’ - [9 ᾿ῳ κ γαν, καὶ τὸν ἱπποκόμον πεπαιδεῦσθαι, ἃ δεῖ περὲ 

τὸν ἵππον πράττειν. Πρῶτον μὲν τοίνυν τῆς ἐπι- 
-"Ὕ»Ἥ 3 -Ὁ 

φατνιδίας φορβιᾶς ἐπίστασθαι αὐτὸν δεῖ μή ποτε 
[ Ὁ τὸ ἅμμα ποιεῖσϑαι, ἔνϑαπερ ἡ κορυφαία περιτέϑε- 

ται. Πολλάκις γὰρ κινῶν ὃ ἵππος ἐπὶ τῇ φάτνῃ τὴν 
3 ΝῚ " ε 3 9, κεφαλὴν, εἰ, μὴ ἀσινὴς ή φορβιὰ περὲ τὰ ὦτα ἔσται, 

πολλάκις ἂν ἕλκη 1 ποιοίη. “Ελκουμένων γ8 μὴν τού- 
ΓῸΡ; ἀνάγκη τὸν ἵππον καὶ περὶ τὸ  χαλινοῦσϑαι καὶ 
περὺ τὸ ψήχεσϑαν δυσκολώτερον εἶναι. 2 ᾿4γαϑὸν 

᾿ Ἃ ,Ὶ , »ν- Φ- Ὁ ᾿ ᾿ 

δὲ καὶ τὸ τετάχϑαν τῷ Ἱπποκόμῳ, καϑ' ἡμέραν τὴν 
«ς ’ - εἰ ἢ κόπρον καὶ τὰ ὑποστρώματα τοῦ ἵππου ἐκφέρειν εἰς 

ἕν χωρίον. . Τοῦτο γὰρ ποιῶν, αὐτός τ᾽ ἂν ῥᾷστα 
ἀπαλλάττοι, καὶ ἅμα τὸν ἵππον ὠφελοίη. 3. Εἰδέναι 



ΠῈ ἈΕῈ ἘΟΥΕΒΤΕΙ ΟΥ. 69 

δὲ χρὴ τὸν ἱπποκόμον, καὶ τὸν κημὸν περιτυϑέναι τῷ 
ἵππῳ, καὶ ὅταν ἐπὶ ψῆξιν καὶ ὅταν ἐπὶ κυλίστραν 
ἐξάγῃ. Καὶ ἀεὶ δὲ, ὅποι ἂν ἀχαλένωτον ἄγῃ, κημοῦν 
δεῖ, Ὃ γὰρ κημὸς ἀναπνεῖν μὲν οὔ κωλύει, δάκνειν 
δὲ οὐκ ἐᾷ " καὶ τὸ ἐπιβουλεύειν δὲ περικείμενος μᾶλ- 
λον ἐ ξαιρεῖ τῶν ἵππων. 4 Καὶ μὴν δεσμεύειν τὸνδη- 
πον ἄνωϑεν τῆς κεφαλῆς δεῖ. Πάντα γὰρ, ὅπόσα ἂν 
δύσκολα περὶ τὸ πρόσωπον ̓  ὃ ἵππος ἐκνεύειν πέφυ- 
κεν ἄγω. '᾿Ἐκνεύων γε μὴν οὕτω δεδεμένος χαλᾷ μᾶλ- 
λον ἢ διασπᾷ τὰ δεσμά. 5 ̓ Επειδὰν᾽ δὲ ψήχῃ, ἄρ- 
χεσϑαι μὲν ἀπὸ τῆς κῆρ πο καὶ τῆς χαίτης" μὴ γὰρ 
καϑαρῶν τὼν ἄνω ὄντων, μάταιον τὰ κάτω καϑαί- 
ρειν, Ἔπειτα δὲ κατὰ μὲν τὸ ἄλλο σῶμα πᾶσι τοῖς 
τῆς καϑάρσεως ὀργάνοις ἀνιστάντα δεῖ τὴν τρέχα σο- 
βεῖν τὴν κόνιν οὗ κατὰ φύσιν τῆς τριχός" τῶν δ᾽ ἐν 
τῇ ῥάχει τριχῶν ἄλλῳ μὲν ὀργάγῳ οὐδενὶ δεῖ ἅπτε- 
σϑαι, ταῖς δὲ χερσὶ τρίβειν καὶ ἁπαλύνειν, ἥπερ φὺ- 

σεν κέκλινται" ἥκιστα γὰρ ἂν βλάπτοι τὴν ἕδραν τοῦ 
ἵππου. 9 Ἴδατι δὲ καταπλύνειν τὴν κεραλὴν χρὴ" 
ὀστώδης γὰρ οὖσα εἰ σιδήρῳ 1 ἢ ξύλῳ καϑαίροιτο, λυ- 
ποὶ ἂν τὸν Ὁ ἵππον. Καὶ τὸ προχόμιον δὲ χρὴ, βρέ- 
χειν" καὶ γὰρ αὗται εὐμήκεις οὔσαι αἵ τρίχες δρᾷν 
μὲν οὗ κωλύουσι τὸν ἵππον, ἀποσοβοῦσι δὲ ἀπὸ τῶν 
ὀφϑαλμῶν τὰ λυποῦντα. Καὶ τὸν ϑεὸν δὲ οἴεσθαι 
χρὴ δεδωκέναι ταύτας τὰς τρίχας ἵππῳ ἀντὶ τῶν με- 

γάλων ὥτων, ἃ ὄνοις τε καὶ ἡμιόνοις ἔδοσαν, ἀλεξη- 
τήρια πρὸ τῶν ὀμμάτων. 7 Καὶ οὐρὰν δὲ καὶ χαίτην 
πλύνειν χρὴ" ἐπείπερ αὔξειν δεῖ τὰς τρίχας, τὰς μὲν 

ἐ" τῇ οὐρᾷ, ὅπως ἐπὶ πλεῖστον ἐξικνούμενος ἄπο- 
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σοβῆται ὃ ὃ ἵππος τὰ λυποῦντα" τὰς δὲ ἐν τῷ τραχή- 
λῳ, ὅπως τῷ ἀναβάτῃ ὡς ἀφϑονωτάτη ἀντίληψις ἢ ῆ. 
ὃ Δέδοται δὲ παρὰ ϑεῶν καὶ ἀγλαΐας ἕνδκα ἵσσπῳ 
χαΐτη καὶ προκόμιον δὲ καὶ οὐρά. Τεκμήριον δέ: 
αἵ γὰρ ἀγελαῖαι, τῶν ἵππων οὐχ ὁμοίως ὑπομένουσι 
τοὺς ὄνους ἐπὶ τῇ ὀχείᾳ, ἕως ἂν κομῶσιν. Οὗ ἕνεκα 

καὶ ἀποκείρουσι πρὸς τὴν ὀχείαν τὰς ἵππους ἅπαν- 
τὰς οἵ ὀνοβατοῦντες. 9 Τὴν γ8 μὴν τῶν σχελῶν κα-᾿ 

τιπλυσιν ἀφαιροῦμεν" ὠφελεῖ μὲν γὰρ οὐδὲν, βλά- 
πτει δὲ τὰς ὅπλὰς ἡ καϑ' ἑκάστην ἡμέραν βφέξις. Καὶ 
τὴν ὑπὸ γαστέρα δὲ ἄγαν κάϑαρσιν μειοῦν χρή" αὔ- 
τὴ γὰρ λυπεῖ μὲν μάλιστα τὸν ἵππον" ὅσῳ δ᾽ ἂν χα- 
ϑαρώτερα ταῦτα γένηται, τοσούτῳ πλείονα τιὶ λυ- 
ποῦντα ἀϑροίζει ὑπὸ τὴν γαστέρα. το Ἢν δὲ καὶ, 
σάνυ διαπονήσηταὶ τις ταῦτα, οὗ φϑάνει [τε] ἐξα- 

γόμενος ὃ ἵππος, καὶ εὐθὺς ὃ ὅμοιός ἐστι τοῖς ἀχαϑάρ- 
τοις. Ταῦτα μὲν οὖν ἐᾷν χρή" ἀρκεῖ δὲ καὶ ἡ τῶν 
σκελῶν ψῆξις αὐταὶς ταῖς χερσὶ γιγνομένη, 

ΟλΡ.ΎΥ . 1 Δηλώσομεν δὲ καὶ τοῦτο, ὡς ἂν ἀβλα- 
βέστατα μέν τις ἑαυτῷ, τῷ δὲ ὕτπῳ ὠφελιμώτατα ψή- 
χοι. Ἢν μὲν γὰρ εἰς τὸ αὐτὸ βλέπων τῷ ἵππῳ καϑαΐ- 
οῃ, κίνδυνος καὶ τῷ γόνατι καὶ τῇ ὁπλῇ ἐς τὸ πρόσω- 
πον πληγῆναν" “5 ἣν δὲ ἀντία τῷ ἵσιπῳ δρῶν καὶ 
ἔξω τοῦ σκέλους, ὅταν καϑαΐρῃ, κατὰ τὴν ὡμοπλάτην 
καϑίζων ἀποτρίβη, οὕτω πάϑοι μὲν ἂν οὐδὲν, δύ- 
γαιτο δ᾽ ἂν καὶ τὴν χελιδόνα τοῦ ἵππου ϑεραπεύειν, 
ἀναπτύσσων τὴν ὅπλήν. “Ὡς δὲ αὕτως καὶ τὰ ὅπι- 

σϑεν σκέλη καϑαιρέτω. ὅ Εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν περὲ 
τὸν ἵππον, ὅτι καὶ ταῦτα καὶ τἄλλα πάντα, ὅσα πράτ. 
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σεῖς 6 κι ; ’ Ἂ τε 
τειν δεῖ, ὡς ἤκιστὰ χρὴ κατὼ τὸ πρόσωπόν τε χαὶ οὐ- 
ρὰν ποιήσοντα προσιέναι" ἢν γὰρ ἐπιχειρῇ ἀδικεῖν 
κατ ἀμφότερα ταῦτα,, κρείττων ὃ ἵππος ἀνϑρώπου. 
9»: Π] 39 2 ᾿] Φ ἢ ἢ 

Ἔκ πλαγίου δ᾽ ἂν τις προσιὼν ἀβλαβέστατα μὲ» 
ὴ - - ἂν ἀπ δ ἐἢ ᾿ - 3 
ἑαυτῷ, πλεῖστα δ΄ ἂν ἵππῳ δύναιτο χρῆσϑαι. 4. Ἔ- 

β ἮΝ 15, ἢ ε΄ ι ἥν δ. δ 
πειδάν γε μὴν ἄγειν δέῃ τὸν ἵππον, τὴν μὲν ὄπῖσϑεν 

τ 32 - με 
ἀγωγὴν διὰ τάδε οὐκ ἐπαινοῦμεν, ὁτι τῷ μὲν ἄγοντι 

ει! . ΚΒ... δίς, .. » δὲ « . 
οὕτως ηκιστά ἔστι φυλάξασϑαι, τῷ θὲ ἵππῳ οὕτω 
μάλιστα ἔξεστι ποιῆσαι, ὃ τι ἂν βούληται. δ 4. ἢ 
αὖὺ ἔμπροσϑεν μακρῷ ἀγωγεῖ προϊόντα διδάσκειν 
ὑφηγεῖσϑαι τὸν ἵππον, διὰ τάδε αὖ ψέγομεν. Ἔξε-᾿ 
στι μὲν γὰρ τῷ ἵππῳ, καϑ' ὁποτέραν βούληται τῶν 

Ὁ »-Ὕ» 3 9 2 

σλαγιῶν κακουργεῖν" ἔξεστι δὲ ἀναστρεφόμενον ἂν- 
ω Ὦ 3 ι - 

τίον γίγνεσϑαν τῷ ἄγοντι. 0 ̓ Αϑρύοι δὲ δὴ ἵππου πῶς 
32] 5] Υ͂ ! 9 Ι «! 3 [ 

ἂν ποτε ἀλλήλων δύναιντο ἀπέχεσθαι οὕτως ἀγόμε- 

γοι; Ἔκ πλαγίου δὲ ἵππος ἐϑισϑεὶς παράγεσϑαι, 
τ) Γ 2 - ἣ, ὦ ’ Γ ΦΨΝ 

ἥκιστα μὲν ἂν καὶ ἵππους καὶ ἀνθρώπους δύναιτ᾽ ἂν 
-Ὁ 2 - 

κακουργεῖν, κάλλιστα δ΄ ἂν παρεσκευασμένος τῷ ἄνα- 
βάτῃ εἴη, καὶ εἴ ποτϑ ἔν τάχει ἀναβῆναι δεήσειεν. 

εἰ ἡ ος ἃ Γ νι. ι 9 -Ὕ 2 ᾿ 
7 Ἵνα δὲ ὃ ἱπποκόμος καὶ τὸν χαλινὸν ὀρϑῶς ἐμβά- 

λῃ, πρῶτον μὲν προσίτω κατὰ τιὶ ἀριστερὰ τοῦ ἵπ- 
ς . 

που" ἕπειτα τὰς μὲν ἡνίας περιβαλὼν περὶ τὴν κε- 
φαλὴν καταϑέτω ἐπὶ τῇ ἀκρωμίᾳ, τὴν δὲ κορυφαίαν 
τὴ δεξιᾷ αἱρέτω, τὸ δὲ στόμιον τῇ ἀριστερᾷ προσφε- 

" ΒᾺῚ Π ου ε ᾿ - 

θέτω. ὃ Κἂν μὲν δέχηται, δῆλον ὅτι περιτεϑέναι δεῖ 
τον χεχρύφαλον" ἐὰν δὲ μὴ ὑποχάσκῃ, ἔχοντα δεῖ 

Ὁ 3 ᾿ 

πρὸς τοῖς ὀδοῦσι τὸν χαλινὸν, τὸν μέγαν δάχτυλον 
τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς εἴσω τῆς γνάϑου τῷ ἵππῳ ποιῆ- 

, “Ὁ 

σα’. Οἱ γὰρ πολλοὶ, τούτου γιγνομένου, χαλῶσι τὸ 
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Ἁ ω » 

στόμα. Ἢν δὲ μηδὲ οὕτω δέχηται, πιεσάτω τὸ χεῖλος 
περὺ τῷ κυνόδοντι" καὶ πάνυ τινὲς ὀλίγοι οὐ δέχον-- 
ται τοῦτο πάσχοντες. ὁ 4]εδιδάχϑω δὲ καὶ τάδε ὃ 
Ἱπποχόμος. Πρῶτον μὲν, μή ποτε ἄγειν τῆς ἡνίας 
τὸν ἵππον" τοῦτο γὰρ ἑτερογνάϑους ποιεῖ. ᾿Ἔπειτα 

᾽ ω -Ὁ 3 ἢ ᾿ Υ Ὁ ͵ « « 

δὲ, ὅσον δεῖ, ἀπέχειν τὸν χαλινὸν τῶν γνάϑων. Ὃ μὲν 
γὰρ ἄγαν πρὸς αὐταῖς τυλοῖ τὸ στόμα, ὦστε ἀναΐί- 
σϑητον εἶναι" ὃ δὲ ὃ ἅγαν εἰς ἄκρον τὸ γβ ον καϑιὲ-: 
μενος ἐξουσίαν παρέχει συνθυῤηῥ νη! ὐοῷ στόμιον μὴ 
πείϑεσϑθαι. τὸ Χρὴ δὲ τὸν ἵππον μὴ κατὰ τοιάδε 

τ 9 ΡΥ ὃ ΝΆ -Ὁ οὕ ᾿ δὴ ’ 

παρωξύνϑαι, εἴ τι δεῖ πονεῖν. Οὕτω γὰρ δὴ μέγα 
᾿ μ 

ἐστὶ, τὸ λαμβάνειν ἐθέλειν τὸν ἵππον τὸν χαλινὸν, 
2! 

ὡς ὃ μὴ δεχόμενος παντάπασιν ἄχρηστος. 11 Ἢν 
᾿ Ἱ - “Ὁ δὲ μὴ μόνον, ὅταν πονεῖν μέλλῃ, χαλινῶται, ἀλλὰ 

καὶ ὅταν ἐπὶ τὸν οσἴτον καὶ ὅταν ἐξ ἱππασίας εἷς οἷ- 
ϑ Ι ϑφ.υ } 3) Γ 3. ἀξ ’ μον ἀπάγηται, οὐδὲν ἂν εἴη ϑαυμαστὸν, εἰ ἁρπάζοι 

τὸν χαλινὸν αὐτόματος προτεινόμενον. 15 ᾿4γαϑὸν 
δὲ, τὸν ἱπποκόμον καὶ ἀναβάλλειν ἐπίστασθαι τὸν 

ει 9 

Περσικὸν τρόπον, ὅπως αὐτός τε ὃ δεσπότης, ἣν 
) ποτὲ ἀῤῥωστήσῃη ἢ πρεσβύτερος γένηται, ἕχη τὸν 

εὐπετῶς ἀναβιβάζοντα, καὶ ἄλλῳ, ἣν τινι βούλη-- 
ται, τὸν ἀναβαλοῦντα ἐπιχαρίσηται. τό Τὸ δὲ μὴ 
ποτε σὺν ὀργῇ τῷ ἵππῳ προσφέρεσϑαι, ἕν τοῦτο 
καὶ δίδαγμα καὶ ἔϑισμα πρὸς ἵππον ἄριστον. “Ἵπρο- 
γόητον γὰρ ἢ ὀργὴ, ὥστε πολλάκις ἐξεργάζεται , ὧν 

Μμεταμελεῖν ἀνάγκη. τά. Καὶ ὅταν δὲ ὑποπτεύσας τι 
ξ εἴ Ἁ μ 4 ων γ ’ ὁ ἵππος μὴ ϑέλῃ πρὸς τοῦτο προσιέναι, διδάσκειν 
δεῖ, ὅτι οὐ δεινά ἐστι, μάλιστα μὲν οὖν ἵππῳ εὔχαρ- 

᾿ 4 3 ως .ω- ω ᾿ 
δέω" εἰ δὲ μὴ, ἁπτόμενον αὐτὸν τοῦ δεινοῦ δοκοῦντος 
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- ’ μὶ 

εἶναι, καὶ τὸν ἵππον πρᾷως προσάγοντα. 15 Οἱ δὲ 
πληγαῖς ἀναγκάζοντες ἔτι πλείω φόβον παρέχουσιν. 
Οἴονται γὸρ οἵ ἵπποι,, ὅταν τὶ χαλεπὸν πάσχωσιν ἐν 
τῷ τοιούτῳ, καὶ τούτου τὰ ὑποπτευόμενα αἴτια εἶναι. 

37 , ᾿ [1 Υ̓͂ Υ εἴ 

16 ᾿Επειδάν γε μὴν ὃ ἱπποκόμος τὸν ἵππον παραδι- 
- "ν 3 ῃ ᾿ ᾿ ΝΗ, ς μ δῷ τῷ ἀναβάτῃ, τὸ μὲν ἐπίστασϑαι ὑποβιβάξ ϑαι 

ἵ "] ΝΥ “ 

τὸν ἵππον, ὥστε εὐπετὲς εἰναι ἀναβῆναι, οὐ μεμφό. 
μἰδϑα" τόν γε μέντοι ἵππέα νομέζομεν χρῆγαι μελε- 
τᾷν, καὶ μὴ παρέχοντος ἵππου, δύνασθαι ἀναβαί- 

Α 2’ ᾿ Π ΝῚ -οῸὉ ε΄ . 2 

γεν. «ἴλλοτε μὲν γὰρ ἀλλοῖος ἵππος παραπίπτει, αλ- 

λοτε δὲ ἄλλῳ ὃ αὐτὸς ὑπηρετεῖ. 
Ἔ οι ᾿ ' ᾿ [͵ 

ὁκρ. 11. ι Ὅταν γε μὴν παραδέξηται τὸν ἵπ- 
39 [ »“ 

πον ὡς ἀναβησόμενος, νῦν αὖ γράψομεν, ὅσα ποιῶ» 
ὃ ἱππεὺς καὶ ἑαυτῷ καὶ τῷ ἵππῳ ὠφελιμώτατος ἂν ἐν 

Ψ 6 (Ὁ. 5» - , Υ ι φ , ᾿ τῇ ὑππικῇ εἴη. Πρῶτον μὲν τοίνυν τὸν δυταγωγέα χρὴ 
Ὁ“ ς Ὁ 2 , 

ἐκ τῆς ὑποχαλινιδίας ἡ ἐκ τοῦ ψαλίου ἠρτημένον εὖ- 
τρεπῆ εἰς τὴν ἀριστερὰν χεῖρα λαβεῖν, καὶ οὕτω χα- 
λαρὸν, ὡς μήτ᾽, ἂν ἀνιμῶν τῶν τριχῶν παρὰ τὰ ὦτα 

᾿ ' δ μ Γ 2» ϑ ᾿ ἰ λαβόμενος μέλλῃ ἀναβήσεσθαι, μήτε, ἂν ἀπὸ δόρα- 
δ ἴω ω Ἵ ΙΝ ων ᾿ ᾽ 

τος ἀναπηδᾷ, σπᾷν τὸν ἵππον. Τῇ δεξιᾷ δὲ τὰς 
ς . , ο - ᾽ 

ἡνίας παρὰ τὴν ἀκρωμίαν λαμβανέτω ὁμοῦ τῇ χαυ- 
« 232 ο' ᾽ 

τῃ, ὁπως μηδὲ καϑ' ἕνα τρόπον ἀναβαίνων σπάσῃ 
- ω ᾿ - «ε 3 , δ ΤΟΝ τῷ χαλινῷ τὸ στόμα τοῦ ἵππου. 2 “Επειδὰν δὲ ἀνα- 

χουφίσῃ ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάβασιν, τῇ μὲν ἀριστερᾷ 
32 Ν 

ἀνιμάτω τὸ σῶμα, τὴν δὲ δεξιὰν ἐκτείνων συνεπαι- 
᾿ ς «’ ᾿ 3 Π ᾿ " ἂν 

ρέτω ἑαυτὸν, (οὕτω γὰρ ἀναβαίνων οὐδὲ ὄπισϑεν 
2 . ᾽ ᾿ ᾿ Ψι -Ὕ , 

αιοχρὰν ϑέαν παρέξει) συγκεκαμμένῳ δὲ τῷ σκέλει, 
Ἃ Α κ Ὁ Γ ᾿ 

καὶ μηδὲ τὸ γόνυ ἐπὶ τὴν ῥάχιν τοῦ ἵππου τιϑέτω, 
Δ. 43 ς ’ Γ . ξ,Δ ᾿ ᾿ ᾿ κλλ ὑπερβησάτω ἐπὲ τὰς δεξιὰς πλευρὰς τὴν κνήμην. 
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[-} . 

Ὅταν δὲ περιενέγκῃ τὸν πόδα, τότε καὶ τὼ γλουτὼ 
καταϑέτω ἐπὶ τὸν ἵππον. 5 Ἣν δὲ τύχη ὃ ἱππεὺς 

ῳ ᾿ ὃ ω ἍΓ ἢ ε ω δὲ ὃ φι ᾿ δό 

τῇ μὲν ἀριστερᾷ ἀγὼν τὸν ἵππον, τῇ δὲ δεξιᾷ τὸ δό- 
27 5 ον.» -Ὕο Ἐς ᾿ -“ο“οσΟ 

θυ ἔχων, ἀγαϑὸν μὲν ἡμῖν δοκεῖ εἰναι, τὸ καὶ ἐκ τῶν 
δεξιῶν μελετῆσαν ἀναπηδᾶν. Μαϑεῖν δ᾽ οὐδὲν δεῖ 
2!)  ἊὋἋὉ ῖ ᾿ .“ ἙΔΩΝ ἴω , 2 , ἄλλο, ἢ ἃ μὲν τότε τοῖς δεξιοῖς τοῦ σώματος ἐποίξι, 

-Ὁ Ἷ -᾿ -ο᾽ Ἁ ΩΝ “- 

τοῖς ἀριστεροῖς ποιεῖν" ἃ δὲ τότε τοῖς ἀριστεροῖς, 
Ὁ δ τ ά ΄ δ᾽ « Ἃ Υ͂ ΕἸ ᾽ 

τοις Ὀξξιοῖς. Τουτου ἑγεχα καὶ ταύτην ἔπαιυ- 
- « ΩΣ με . 3 Ά ΠῚ 2, γοῦμεν τὴν ἀνάβασιν, οτι ἀμα τε ἀναβεβηκὼς ἂν εἴη 

καὶ κατεσκευασμένος πάντα, εἴ τι δέοι ἐξαίφνης πρὸς 
πολεμίους ἀγωνίζεσϑαι. 5 “Επειδάν 7: μὴν καϑίξη 

ται, ἐάν τε ἐπὶ ψιλοῦ, δάν τὲ ἐπὶ τοῦ ἐφιππίου, οὔ 
τὴν ὥσπερ ἐπὶ τοῦ δίφρου ἕδραν ἐπαινοῦμεν, ἄλλα 

κ [“] 2 ᾿ 21Α 4 2) "»“ε »-"ρ 

τὴν ὡσπὲρ Ὀρϑὸς ἂν διαβεβηκὼς εἴη τοῦν σκελοῖν». 

Τοὶν τε γὰρ μηροῖν οὕτως ἂν ἔχοιτο μᾶλλον τοῦ ὕσ- 
που, καὶ ὀρϑὸς ὧν, ἐῤδωμενεστέρως ἂν δύναιτο καὶ 

ἀκοντίσαι καὶ πατάξαν ἀπὸ τοῦ ἵππου, εἰ δέοι. 0 Χρὴ 
δὲ καὶ ὃ χαλαρὸν ἀπὸ τοῦ γόνατος ἀφεῖσϑαι τὴν κγὴ- 
μην σὺν τῷ ποδί. Σκληρὸν μὲν γὰρ ἔχων τὸ σκέλος, ὃ εἰ 
προσκόψειέ τῷ, προσκεκλασμένος ὁ ἂν εἴη. ὕ "γρὰ δὲ οὖ- 
σα ἢ χγήμη ̓  εἴ τι καὶ προσπίπτοι αὑτῇ, ὑπείκοι ἂν, 
καὶ τὸν μηρὸν οὐδὲν μετακενοίη. 7 4:εὶ δὲ τὸν ἱππέα 
καὶ τὸ ἄγωϑεν τῶν ἑαυτοῦ ἰσχίων σῶμα ὡς ὑγρότα- 
τον ἐϑίέζειν εἶναι. Οὕτω γὰρ ἂν πονεῖν ἕτι μᾶλλον 
δύναιτο, καὶ, εἶ, ἕλκοι τις αὑτὸν ἢ ὠϑοίη, ἧττον ἂν 

σφάλλοιτο. 8 Ἐπειδάν γε μὴν καϑίζηται, πρῶτον 

μὲν ἠρεμεῖν δεῖ διδάσκειν τὸν ἵππον, ἕως ἂν καὶ ὕπο- 
σπάσηται, ἤν τι δέηται, καὺ τὰς ἡνίας Ἰσώσηται, καὶ 

᾿ δό : " ἘΣ οἵ 3 ’ 2’ ἜἝἜ ᾿ δὲ τὸ δύρυ λάβῃ, ὡς ἂν εὐφορώτατον εἴη. ἔπειτα δὲ 
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᾿ δ.» 5 ᾿ Υ̓ , .-Ὁ »- 

ἐχέτω τὸν ἀριστερὸν βραχίονα πρὸὺς ταῖς πλευραῖς" 
« ι 3 ἢ Υ ς ες ι 27 ἃ “Ὁ 

οὕτω γὰρ εὐσταλέστατός τε ὃ ἱππεὺς ἔσται, καὶ ἢ 
ες ᾿ - 

χεὶρ ἐγκρατεστάτη. ὃ Ἡνίας γε μὴν ἐπαινοῦμεν, 
«ς » 2, ἢ, Ὁ. ο ν 3 -Ὕ“» ἮΝ Ὸ Ἂ 

ὁποῖαι ἴσαν τὲ εἰσι καὶ μὴ ἀσϑενεῖς μηδὲ ὀλισϑηραὶ 
᾿ ῳ [ὠ λ , ’ . ἢ ’ 

μηδὲ παχεῖαι" ἵνα καὶ τὸ δόρυ, ὅταν δέη, δέχεσθαι 
ἡ χεὶρ δύνηται. ᾿ 

Ὅ δὲ ω εἰ σ ἵ Ὁ εἰ ὃ 

10. Ὅταν δὲ προχωρεῖν σημήνῃ τῷ ἵππῳ, βάδην 
2 - " « Γ 

μὲν ἀρχέσϑω" τοῦτο γὰρ ἀταρακτότατον. ᾿Ηνιοχεί- 
᾿ Ἁ ΕῚ μ , τω δὲ, ἢν μὲν κυφαγωγότερος ἢ ὁ ἵππος, ἀνωτέρω 

“οΣ.Ζ }» »"ὟὋ ΝῚ ᾿ " 

ταὶς χερσίν" ἣν δὲ μᾶλλον ἀνακεκυφὼς, κατωτέρω" 
οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα κοσμοίη τὸ σχῆμα. τι Ἰετὰ 

᾿ Ὁ 3 Ὁ - Ω 

δὲ ταῦτα τὸν αὐτοφυῆ διατροχάζων, διαχαλῴη τ΄ ἂν 
ἀλυπύτατα τὸ σῶμα, καὶ εἰς τὸ ἐπιραβδοφορεῖν ἥδιστ᾽ 
ἂν ἀφικνοῖτο. -“Ἐπειδήπερ. καὶ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν 
ἄρχεσϑαι εὐδοκιμώτερον , ὧδ᾽ ἂν μάλιστα ἀπὸ τούὐ- 
τῶν ἄρχοιτο, εἶ, διατροχάζοντος μὲν, ὁπότε ἀναβαί- 
γοι τῷ δεξιῷ, τότε σημαΐγοι τῷ ἵππῳ τὸ ἐπιραβδο- 
φορεῖν. τῷ Τὸ γὰρ ἀριστερὸν μέλλων αἴρειν, ἐκ 
τούτου ἂν ἄρχοιτο" καὶ ὅπότε ἐπὶ τὰ εὐώνυμα ἄνα- 
στρέφοι, τότε καὶ τῆς ἐπισκελέσεως ἂν ἄρχοιτο. Καὶ 
γὰρ πέφυκεν ὃ ἵππος, εἰς μὲν τὸ δεξιὰ στρεφόμενος, 
τοῖς δεξιοῖς ἀφηγεῖσθαι" εἰς εὐώνυμα δὲ, τοῖς ἀρι- 

στεροῖς. 19. “ππασίαν δ᾽ ἐπαινοῦμεν τὴν πέδην κα- 
λουμένην. Ἐπ᾿ ἀμφοτέρας γὰρ τὰς γνάϑους στρέ- 
φεσϑαι ἐθίζει. Καὶ τὸ μεταβάλλεσθαι δὲ τὴν ἵππα- 
σαν ἀγαϑὸν, ἵνα ἀμφότεραι αἵ γνάϑοι καϑ' ἑκά- 
τερον τῆς ἱππασίας ἰσάζωνται. κά ᾿Επαινοῦμεν δὲ 

καὶ τὴν ἑτερομήκη πέδην μᾶλλον τῆς κυκλοτεροῦς. 
Ἥδιον μὲν γὰρ οὕτως ἀναστρέφοιτο ὃ ἵππος, ἤδη 
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πλήρης ὧν τοῦ εὐθέος, καὶ τό τε ὀρϑοδρομεῖν καὶ 
τὸ ἀποκάμπτειν ἅμα μελετῴη ἄν. 15 “1εῖ δὲ καὶ ὗπο- 
λαμβάνειν ἐν ταῖς στροφαῖς. Οὐ γὰρ ῥάδιον τῷ ἵπ- 
πῳ, οὐδ᾽ ἀσφαλὲς ἑ ἐν τῷ τάχει ὄντα κάμπτειν ἐν μι- 
κρῷ, ἄλλως τε κἂν ἀπόκροτον ἢ ὀλισϑηρὸν ἢ ἢ τὸ πὰ 
οἷον. 16 Ὅταν γε μὴν ὑπολαμβάνῃ, ὡς ἥκιστα μὲν 
χρὴ τὸν ἵππον πλαγιοῦν τῷ χαλινῷ, ὡς ἥκιστα δ᾽ αὖ- 
τὸν πλαγιοῦσϑαι" εἰ δὲ μὴ, εὖ χρὴ εἰδέναι, ὅτι μικριὶ 
πρόφασις ἀρκέσει κεῖσθαι καὶ αὐτὸν καὶ τὸν ἵππον. 

17 ᾿Επειδάν γε μὴν ἐκ τῆς στροφῆς εἰς τὸ εὐθὺ βλέπῃ 
ὅ ἵππος, ἔν τοὑτῳ πρὸς τὸ ϑᾶττον αὐτὸν ὁρμάτω, 
“77λον γὰρ, ὅτι καὶ ἐν τοῖς πολεμίοις αἵ στροφαΐ εἰ- 
σιν ἢ τοῦ διώκειν ἢ ῆ τοῦ ἀποχωρεῖν ἕνεκα. “᾿γαϑὸν οὖν 
τὸ στραφέντα ταχύνειν μελετᾷν. ιὃ Ὅταν δὲ ἵκανως 

ἤδη δοκῇ τὸ γυμνάσιον τῷ ἵππῳ ἔχειν, ἀγαϑὸν καὶ 
διαπαύσαντα ὁρμῆσαι ἐξαίφνης εἰς τὸ τάχιστον, καὶ 

ἀφ᾽ ἵππων μέντοι, καὶ πρὸς ἵππους" καὶ ἐκ τοῦ τα- 
χέος αὖ ὡς ἐγγυτάτω ἡρεμίζειν » καὶ ἐκ τοῦ ἑστάναι 
δὲ στρέψαντα δεῦ πάλιν δρμᾷν. πρόδηλον γὰρ, ὅτι 
ἔσται ποτὲ, ὅτε ἑκατέρου τούτων δεήσει. 19 Ὅταν 
γε μὴν καταβαίνειν ἤδη καιρὸς ἢ, μήτε ἐν ἵπποις πο- 
τὲ καταβαίνειν, μήτε παρὰ σύστασιν ἀνθρώπων, 

μήτε ἔξω τῆς ἱππασίας, ἀλλ᾽ ὅπου περ καὶ πονεῖν 
ἀναγκάζεται δ' ἵππος, ἐνταῦϑα καὶ τῆς ῥᾳστώνης 

τυγχανέτω. 
(αν. Υ{Π1. τ ᾿ΕἘπειδήπερ ἐστὲν ὅπου τρέχειν δεὴ- 

σει τὸν ἵππον καὶ πρανῆ καὶ ὄρεια καὶ πλάγια, ἕστι 
δ᾽ ὅπου διαπηδᾷν, ἔστι δ᾽ ὅπου καὶ ἐκπηδᾷν, ἔνϑα 
δὲ χαὶ καϑάλλεσθαι, καὶ ταῦτα πάντα διδάσκειν τε, 



» - Ἐς 
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δεῖ καὶ μελετᾷν καὶ αὐτὸν καϑύλου καὶ τὸν ἵππον, 
εἴ ι ἣν Ἃ Ι ΠῚ] Ὁ τ ἵ Ἃ 

Οὕτω γὰρ ἂν καὶ σωτήριοΐ τε εἶεν ἀλλήλοις καὶ χρη- 
σιμώτερον ὧν δοκοῖεν εἶναι. 2 Εἰ δὲ τις διλογεῖν 

»" ἐ - 32.»ϑ »»ν 

ἡμᾶς οἴεται, ὅτι περὶ τῶν αὐτῶν λέγομεν νῦν τε καὶ 
͵ 32 ᾽ ΓΝ ὯΝ. . ᾿ ; » 

πρόσϑεν, οὐ διλογέα ταῦτά ἐστιν. Οτε μὲν γὰρ ἐω- 
γεῖτο, πειρᾶσθαι ἐκελεύομεν, εἰ δύδαιτο ὃ ἵππος ταῦ- 

τὰ ποιεῖν " νῦν δὲ διδάσκειν φαμὲν χρῆναι τὸν ἑαυ- 
τοῦ, καὶ γράψομεν, ὡς δεῖ διδάσκειν. ὅ Τὸν μὲν γὰρ 

, - “Ὁ - - 

παντάπασιν ἄπειρον τοῦ διαπηδῶν λαβόντα δεῖ τοῦ 
ἀγωγέως καταβεβλημένου προδιαβῆναι αὐτὸν τὴν 
τάφρον" ἕπειτα δὲ ἐντεΐγειν δεῖ τῷ ἀγωγεῖ, ὡς διάλ- 
ληται. 4 Ἢν δὲ μὴ ἐθέλῃ, ἔχων τις μάστιγα ἢ ῥάβδον 

᾿ 5 « -»-Ὕ 

ἐμβαλέτω ὡς ἰσχυρότατα" καὶ οὕτως ὑπεραλεῖται 
2 [ ᾿ 9 1 3 »"» ω ω- Ἁ . 

οὐ τὸ μέτρον, ἀλλὰ πολὺ πλεῖον τοῦ καιροῦ " καὶ τὸ 
Π ΡΨ: Π Π] 5 Φ. ὃ Υ 5) 3 

λοιπὸν οὐδὲν δεήσει παΐειν, ἀλλ ἣν μόνον ἴδῃ ὄπι- 
σϑέν τινα ἐπελϑόντα, ἁλεῖται. δ᾽ ̓ Επειδὰν δὲ οὕτω 
διαπηδᾶν ἐθισθῇ, καὶ ἀναβεβηκὼς ἐπαγέτω τὸ μὲν 

.- , τ ι , 

σιρῶτον μικρὰς, ἔπειτα δὲ καὶ μείζους. “Ὅταν δὲ μέλ- 

λῃ πηδᾷν, παισάτω αὐτὸν τῷ μύωπι. “.᾿Ωσαύτως δὲ 
͵ .« . 

5 “ - 

καὶ τὸ ἀναπηδᾷν καὶ τὸ καταπηδᾷν διδάσκων παι- 
σάτω τῷ μύωπι" ἀϑρύῳ γὰρ τῷ σώματι ταῦτα πάν- 
τὰ ποιῶν, καὶ ἑαυτῷ ὃ ἵππος καὶ τῷ ἀναβάτῃ ἀσφα- 
λέστερον ποιήσειν μᾶλλον, ἢ ἂν ἐκλείπῃ τὰ ὄπισϑεν 
ἢ διαπηδῶν ἢ ἀνορούων ἢ καϑαλλόμενος. 6 Εἷς γε 
μὴν τὸ κάταντες πρῶτον χρὴ ἐν μαλακῷ χωρίῳ διδώ- 
σχειν" καὶ τελευτῶν, ἐπειδὰν τοῦτο ἐϑισϑῇ, πολὺ 
μὴ ᾿ νι »-Ὥ 3 ῃ » « ι ἥδιον τὸ πραγὲς τοῦ ὀρϑίου δραμεῖται. Ἃ δὲ φο- 

- 2 ς ι βοῦνταΐ τινες, μὴ ἀποῤῥηγνύωνται τοὺς ὥμους κατὰ 
, .α-Ὁ ΑῚ ἰχὶ 

τὰ πρανῆ ἐλαυνόμενοι, ϑαρῥούντων" μαϑόντες, ὁτι 



"8 ὮῈ ΒῈ ἘΟΥΕΘΤΕῚΙ 6. ΠῚ. 

Πέρσαι καὶ ᾿Οδρύσαι. ἅπαντες τὰ κατάντη ἁμιλλώ: 
μιενοί, οὐδὲν ἧττον τῶν “Ἑλλήνων ὗ ὑγεεῖς τοὺς ἵππους 

ἔχουσι. 7 Παρήσομεν δὲ οὐδὲ, ὅπως τὸν ἀναβάτην 
ὑπηρετεῖν δεῖ πρὸς ἕχαστα τούτων. Χρὴ γὰρ, ὅρ- 
μῶντος μὲν ἐξαίφνης ἵππου, προνεὕειν " (ττον γὰρ 
ἂν καὶ ὑποδύοι ὃ ἵππος, καὶ ἀναβάλλοι τὸν ἀναβά- 
τη» ἡ ἐν μικρῷ δὲ ἀναλαμβανομένου, ἀναπίπτειν " 
ἧττον γὰρ. ἂν αὐτὸς κόπτοιτο. ὃ Τάφρον δὲ διαλλο- 
μένου, καὶ πρὸς ὄρϑιον ἱεμένου, καλὸν χαΐἕτης ἐπι- 
λαμβάνεσθαι, ὧς μὴ ὃ ἵππος τῷ τὲ χωρίῳ ἅμα καὶ 
τῷ χαλινῷ βαρύνηται. Εἴς γε μὴν τὸ πρανὲς καὶ 
ἑαυτὸν ὑπτιαστέον, καὶ τοῦ ἵππου ἀντιληπτέον τῷ 
χαλινῷ, ὡς μὴ προπετῶς εἰς τὸ κάταντες μήτε αὐτὸς 

μήτε ὃ ἵππος φέρηται. 
9 ̓ Ορϑῶς δ᾽ ἔχει καὶ τὸ ἄλλοτε μὲν ἐν ἄλλοις τό- 

ποις, ἄλλοτε δὲ μακρὰς ἄλλοτε δὲ βοαχείας τὰς ἵπ- 

πασίας ποιεῖσθαι. ᾿Αμισέστερα γὰρ τῷ ἵππῳ καὶ 
ταῦτα τοῦ ἀεὶ ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις, καὶ ὁμοίως τὰς 

ἱππασίας ποιεῖσθαι. τὸ ᾿Επεὶ δὲ δεῖ ἐν παντοίοις, 

τε χωρίοις τὸν ἵππον ἀνὰ κράτος ἐλαύνοντα ἔποχον 
εἶναι, καὶ ἀπὸ τοῦ ἵππου τοῖς ὕπλοις καλῶς δύνα- 

σϑαι χρῆσθαι, ὅπου μέν ἐστι χωρία ἐπιτήδεια καὶ 
θηρία, ἄμεμπτος ἢ ἐν ϑήραις μελέτη τῆς ἱππικῆς" 
ὅπου δὲ ταῦτα μὴ ὑπάρχει, ἀγαϑὴ ἄσκησις, καὶ ἢν 
δύο ἱππόται συντιϑεμένω, ὃ μὲν φεύγῃ ἐπὶ τοῦ ἵπ- 
που παντοῖα χωρία, καὶ τὸ δόρυ εἰς τοὔπισϑεν με- 
ταβαλλόμενος ὑποχωρῇ" ὃ δὲ διώκῃ, ἐσφαιρωμένα 
τε ἔχων ἀκόντια, καὶ δόρυ ὡσαύτως πεπραγματευμέ- 
γον" καὶ ὅπου μὲν ἂν εἷς ἀκόντιον ἀφικνῆται, ἄκον-, 
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ι} »ὝἭ -Ὁ με 3. ἡ Ὕ 

τίζη τὸν φεύγοντα τοῖς σφαιρωτοῖς" ὁπου δ᾽ ἂν εἰς 
᾿ 3 

δόρατος πληγὴν, παΐῃ τὸν ἁλισκόμενον. 11 “4γα- 
2 ἢ ς Υ͂ Γῆ 

ϑὸν δὲ, κἂν ποτε συμπέσωσιν, ἑλκύσαντα ἐφ ἑαυτὸν 
τὸν πολέμιον ἐξαίφνης ἀπῶσαι" τοῦτο γὰρ καταβλη- 
τικόν. ᾿Ορϑῶς δὲ ἔχεν καὶ τῷ ἑλκομένῳ ἐπελαύνειν 
τὸν ἵππον" τοῦτο γὰρ ποιῶν ὃ ἑλκόμενος καταβάλοι 
}" “"Ὗ ᾿] ε!. 23 ’ 323 " 

ἂν μᾶλλον τὸν ἕλκοντα, ἢ καταπέσοι. 12 Ην δὲ πο- 
τὲ καὶ, στρατοπέδου ἀντικαϑημένου, ἀνϑιππεύωσιν 

ἀλλήλοις, καὶ διώκωσι μὲν μέχρι τῆς πολεμίας φά- 
λαγγος τοὺς ἐναντίους, φεύγωσι δὲ μέχρι τῆς φιλίας, 

ἀγαϑὸν καὶ ἐνταῦϑα ἐπίστασϑαι, ὅτι, ἕως μὲν ἂν 
παρὰ τοὺς φίλους τὶς ἢ» καλὸν καὶ ἀσφαλὲς, τὸ ἐν 
πρώτοις ἐπιστρέψαντα ἀνὰ κράτος ἐπικεῖσθαι" ὅταν 

δ᾽ ἐγγὺς τῶν ἐναντίων γίγνηται, ὑποχείριον τὸν ἵπ- 
σον ἔχειν. οὕτω γὰρ ἂν, ὡς τὸ εἰκὸς, μάλιστα δὺ- 
γαΐτο, βλάπτων τοὺς ἐναντίους, μὴ βλάπτεσθαι ὑπ 

αὐτῶν. τ Ανϑρώποις μὲν οὖν ἄνϑρωπον ϑεοὺ ἔδο- 
σαν λόγῳ διδάσκειν, ἃ δεῖ ποιεῖν" ἵππον δὲ δῆλον 
ἡ , ἐ εν. 9φ. δ) ὃ "τ ᾽ν" ᾿ μὴ ᾿ 
τι λόγῳ μὲν οὐδὲν ἂν διδάξαις" ἣν δὲ, ὅταν μὲν 

Ι Φ ΒΡ} ι 5 Υ 3 -Ὁ ο πὸ τὰ 

ποιήσῃ, ὡς ἂν βούλῃ, ἀντιχαρίση αὐτῷ, οταν δὲ ἀπει- 
ϑὴ, κολάζης, οὕτω μάλιστα μάϑου τὸ δέον ὑπηρετεῖν. 

, τ -Ὁ ΕῚ »-Ὁ“ὕ 3 -»ο΄ « ᾿ 

χά Χαὶ ἔστι μὲν τοῦτο ἐν βραχεῖ εἰπεῖν, δι’ ὅλης δὲ 
"“"Ὗ ς ΓΣ -ὉΌ Ἃ Α ᾿, - 

τῆς ἱππικῆς παρακολουϑεῖ. Καὶ γὰρ χαλινὸν μὰλ- 
λον ἂν λαμβάνοι, εἰ, ὅπότε δέξαιτο, ἀγαϑόν τι αὐτῷ 

[2 
3 ’ 2.»ϑΟῦ8.»ὉΝ "ξ 
ἀποβαΐνοι" καὶ διαπηδῴη δ΄ ἂν καὶ ἐξάλλοιτο, καὶ 
τἄλλα πάντα ὑπηρετοίη ἂν, εἰ προσδοκοίη, ὃ ὁπότε τὰ 
σημαινόμενα πράξειξ, ῥᾳστώνην. τινά. 

Οκλρ. ΙΧ. 1 Χαὶ τὰ μὲν δὴ εἰρημένα ταῦτά ἐστιν, 
Ἃ ἰδὲ ᾿ -»" -"Ὕ» 

ὡς ἂν ἥκιστα μὲν ἐξαπατῷτο καὶ πῶλον καὶ ἵππον 



80 ΠΕ ΒΕ ΕΟΥ̓́ΕΒ5ΤΑΆΙ ΑἿΧ. 

ὠνούμενος, ἥκιστα δ᾽ ἂν διαφϑείραι χφώμενος, μά- 
λιστα δ᾽ ἂν, ἵππον εἰ ἀποδεικνύειν δέοι ἔχοντοι, ὧν» 
ἱππεὺς δεῖται εἷς πόλεμον. Καιρὸς δ᾽ ἴσως γράψαι, 
καὶ, εἴ ποτὲ συμβαίη ϑυμοειδεστέρῳ ἵππῳ τοῦ και- 

ωῳ »“" }ι , ε ᾽ν 2 ’ ς 

ροῦ χρῆσϑαι ἢ βλακωδεστέρῳ, ὡς ἂν ὀρϑότατα ἕκα- 
τέρῳ χρῷτο. 2 Πρῶτον τοίνυν χοὴ τοῦτο γνῶναι, 

ἰὴ 

ὅτι ἐστὶ ϑυμὸς Ἱ ἵππῳ, ὅπερ ὀργὴ ἀνϑρώπῳ. Ὥσπερ 
οὖν καὶ ἄνϑρωπον ἥκιστ' ἂν ὀργέζοι τις [6] μὴτε ἢ 

γῶν χαλεπὸν μηδὲν μήτε ποιῶν, οὕτω καὶ ἵππον ϑυ- 

μοειδῇ ὃ ὃ μὴ ἀνιῶν ἠκιστ' ἂν ἐξοργίζοι. ὄ Εὐϑὺς μὲν 
οὖν χρὴ ἐν τῇ ἀναβάσει ἐπιμελεῖσϑαι, ὡς ὧν ἡκιστ᾽ 
ἀναβαίνων λυποῖ" ἐπειδὰν δ᾽ ἀναβῇ ἠρεμήσαντα 
πλείω χρόνον ἢ τὸν ἐπιτυχόντα, οὕτω προκινεῖν αὐ- 
τὸν ὡς πρᾳοτάτοις σημείοις. ἽἜπειτα δ᾽ ἐκ τοῦ βοα- 
δυτάτου ἀρχόμενον, οὕτως αὖ εἰς τὸ ϑᾶττον προ- 
ἀγειν, ὡς ἂν μάλιστα λανϑάνοι αὑτὸν ὃ ἵππος εἷς τὸ 

,ὃ " , 6 2.ϑ» 2 Π ω 
ταχὺ ἀφικγούμενος. 4. Ὁ τι δ᾽ ἂν ἐξαίφνης σημήνῃ, 

-ῳ 

ϑυμοειδὴ ἵππον ὥσπερ ἄνϑρωπον ταράττεν τιὰὼὶ ἐξα- 
πίναια καὶ δράματα καὶ ἀκούσματα καὶ παϑήματα. 

δ, ι ι « ὧὲ. ὃ δι ’ ᾿ 
Εἰδέναν δὲ χρὴ, ὁτι ἐν ἵππῳ τὰ ἐξαπίναια τάραχον 
2 2 ΡῚ »-ἷ΄ὄὌ 

ἐξεργάζεται. δ Ἣν δὲ καὶ εἰς τὸ ϑᾶττον ὅρμώμε- 
.ω - ε Γ Υ̓͂ ᾿ μὴ γον τοῦ καιροῦ ὑπολαμβάνειν βούλῃ τὸν ϑυμοειδῆ, 

οὐ δεῖ ἐξαπιναΐω ἦν, ἀλλ ἢ ως ἔγεσϑ᾽ ὑ δεῖ ἐξαπιναίων σπᾷν, ἀλλ᾽ ἠρεμαίως προσάγεσθαι 
- Ὁ 47 3 Π 3 - } τῷ χαλινῷ, πραὕνοντα, οὐ βιαζόμενον ἠρεμεῖν. 6 Καὶ 

αἵ τὲ μακραὶ ἐλάσεις μᾶλλον ἢ αἵ πυκναὶ ἀἄποστρο- 
ΓΔ ε - 

φαὶ πραὕὔνουσι τοὺς ἵππους" καὶ αἵ ἡσυχαῖαν μὲν πο- 
. Π2 3 λὺν χρόνον καϑεψοῦσι παὶ πραὕὔνουσι καὶ οὔκ ἂνε- 

γείρουσι τὸν ϑυμοειδῆ. 7. Εἰ δέ τις οἴεται, ἢν τα- 
χὺ καὶ πολλὰ ἐλαύνηται, ἀπειπεῖν ποιήσας τὸν ἵπ: 
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[ἢ 3 -Ὁ ᾽ 

πον πραῦνειν, τἀγαντία γιγνώσκει τοῦ γιγνομένου. 
3 δι -»" " ς ι δ... , Ἔν γὰρ τοῖς τοιοὑτοις ὃ ϑυμοειδὴς καὶ ἄγειν βίᾳ 

".Ό Ὁ - Ἱ 

μάλιστα ἐπιχειρεῖ, καὶ σὺν τῇ ὁργῇ, ὥσπερ ἄνϑρω- 
πος ὀργίλος, πολλάκις καὶ ἑαυτὸν καὶ τὸν ἀναβάτην 

αν ΈΨΕ Δ Π 3 “ ᾿ τ 
πολλὰ ἀνήκεστα ἐποίησεν. ὃ ᾿Ε8Ὲπιλαμβάνειν δὲ χρὴ 
ἵππον ϑυμοειδὴ κα τοῦ εἰς τὸ τάχιστα δρμᾷν, τοῦ 
δὲ δὴ παραβάλλειν ἵππῳ καὶ παντάπασιν ἀπέχεσθαι" 
σχεδὸν γὰρ οἵ φιλονεικότατον καὶ ϑυμοειδέστατοι 
τῶν ἵππων γίγνονται. ὁ Καὶ χαλινοὶ δὲ οἵ λεῖοι ἐπι- 

-»ο“᾿ 9 εἾ 

τηδειότεροι τῶν τραχέων. “Εὰν δὲ καὶ τραχὺς ἐμ- 
βληϑῇ, τῇ χαλαρότητι τῷ λείῳ δεῖ αὐτὸν ἀφομοιοῦν. 
2 ᾿ ᾿ ι 2 Ω 7 Ό. ἢ Ἃ λυ » ῃ 
γαϑὸν δὲ, ἐθίζειν αὑτὸν καὶ τὸ ἠρεμεῖν, μάλιστα 
ΓΟ ΕΔ κιοἰ Ἀλλὰ σὰν ὦ 2] ( 
ἐπὶ ϑυμοειδοῦς ἵππου, καὶ τὸ ὡς ἡκιστα ἄλλῳ τινὶ 
[7] ὉᾺ -- - - Φῷ -Ὁ « 

ἀπτεσϑαιν, ἢ οἷς, τοῦ καϑῆσϑαν ἀσφαλῶς ἕνεκα, 
ι . ΄ 

ἁπτόμεϑα. τὸ Εἰδέναι δὲ χρὴ, ὁτι δίδαγμά ἐστι καὶ 
.ἤ Γ κι 

τὸ ποππυσμῷ μὲν πραὔνεσθαι, κλωγμῷ δὲ ἐγείρε- 
δι  ὰῖν δ Ὁ ΝΕ ι ᾿ - ᾿ ' σϑαι. Καὶ εἴ τις ἐξαρχῆς ἐπὶ μὲν κλωγμῷ τὸ πραέα, 

Λ Ἁ ἰνς ᾿ Υ " ἐπὶ δὲ ποππυσμῷ τὰ χαλεπὰ πφροσφέροι, μάϑοι ἂν ὃ 
᾿ -" ᾿ Γ᾿ ὉὩ ." 

ἵππος, ποππυσμῷ μὲν ἐγείρεσθαι, κλωγμῷ δὲ πραῦὺ- 
γεσϑαι. τι Οὕτως οὖν δεῖ καὶ παριὲ κραυγὴν καὶ 

3 ᾽ 

παρὰ οὐλπιγγα μήτ᾽ αὐτὸν φαένεσϑαι τεϑορυβημέ- 
γον τῷ ἵππῳ, μὴτε μὴν ἐκείνῳ ϑορυβῶδες μηδὲν περος- 

ΡῚ Ε [μὴ 

φέρειν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ δυνατὸν καὶ ἀναπαύειν ἐν τῷ τοι- 
5 2! Ὃ ὦ " 

οὕτῳ, καὶ ἄριστα καὶ δεῖπνα, εἰ ἐγχωροίη, προςφέρειν. 
12 Κάλλιστον δὲ συμβούλευμα, τὸ ἄγαν ϑυμοειδῆ 
ε Ἁ ἣν 3 ’ ’ ᾿ ε' 
ἵππὸν μὴ χτάσϑαι εἰς πολέμους. Βλακί γε μὴν ἵπ- 

5 “Ὁ " ᾿ -» 

πῳ ἀρκεῖν μοι δοκεῖ γράψαι πάντα τἀναντία ποιεῖν, 
ὅσα τῷ ϑυμοειδεῖ χρῆσϑαι συμβουλεύομεν. 

Ολν. Χ, κα Ἂν δὲ τις ποτὲ βουληϑὴ χρῆσϑαϊ 

ΧΕνΝ. ῬΟΓΙΤ- 1 



22 ΠῚ ἘΞ ἙΟΥΕΘΊΤΈΕΙ Εα, Χ, 

τῷ χρησίμῳ εἰς πόλεμον ἵππῳ μεγαλοπρεπεστέρῳ τϑ᾿ 
καὶ περιβλεπτοτέρῳ ἱππάζεσθαι, τοῦ μὲν ἕλκειν [τε] 

τὸ στόμα τῷ χαλινῷ, καὶ μυωπίξειν τὲ καὶ μαστι- 
γοῦν τὸν ἵππον, (ὃ οὗ πολλοὺ ποιοῦντες λαμπρῦνειν 
οἴονται) ἀπέχεσϑαι δεῖ" πάντα γὰρ τἀναντία οὕτοί 
γε ποιοῦσιν, ὧν βούλονται" 2 τά τε γὰρ στόματα 
ἕλκοντες ἄνω, ἀντὶ τοῦ προορᾶν, ἐκτυφλοῦσι τοὺς 
ἵππους, καὶ μυωπίζοντες καὶ παίοντες ἐκπλήττουσιν, 

ὥστε τεταράχϑαν καὶ κινδυνεύειν. Ταῦτα δ᾽ ἐστὶν 
ἵππων ἕργα τῶν μάλιστα ἀχϑομέγων ἱππασίᾳ, καὶ 
αἰσχρὰ καὶ οὐ καλὰ ποιούντων. 5. "“Εὰν δὲ τις δι- 
δάξη τὸν ἵππον ἕν χαλαρῷ μὲν τῷ χαλινῷ ἱππεύειν, 
2 Π Η 9. ᾿ 5 ῃ ι Ὁ ο-Ὁ 

ἄγω δὲ τὸν αὐχένα διαίρειν, ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς κυρ: 
-Ὁ Ε᾿ -.- νὰ 39 ΣΣ - Υ εἴ 

τοῦσϑαν, οὐὑτῶς ἂν ἀπεργάζοιτο ποιεὶν τὸν ἵππον, 
3 ς 

οἵοις περ καὶ αὐτὸς ,δεταί τὲ καὶ ἀγάλλεται. 4 Τε- 
᾿ ἡ .Ἐ} ’ ε! [:] ι εἴ ΕΣ 

κμήριον δὲ, οτι τούτοις ἤδεται" ὅταν γὰρ αὖϑις ἔλϑῃ 
πορ ἵππους, μάλιστα δὲ ὅταν παρὰ ϑηλείας, τότε͵ 
αἴρεν τὸ τὸν αὐχένα ἀνωτάτω, καὶ κυρτοὶ μάλιστα 
τὴν κεφαλὴν γοργούμενος" καὶ τὼ μὲν σκέλη ὑγρὸὺ 
μετεωρίζει, τὴν δὲ οὐρὸὼν ἄγω ἀνατείνει. 5. Ὅταν» 
οὖν τις αὐτὸν εἰς ταῦτα προάγῃ, ἅπερ αὐτὸς σχημα- 
τοποιεῖται, ὅταν μᾶάλεστις καλλωπέζηται, οὕτως ηδό- 

μεγόν τὲ τῇ ἱππασίᾳ καὶ μεγριλοίςροιῆ: καὶ γοργὸν 
χαὶ περίβλεπτον ἀποφαΐνει τὸν ἵππον. Ὡς οὖν ἡγού- 
μεϑα ταῦτ᾽ ἂν ἀπεργασϑῆγαι, νῦν αὖ πειρασόμεϑα 

»" « - ; 2 "»Ὥ- 

διηγεῖσϑαι. Θ πρῶτον μὲν τοίνυν χρὴ οὔ μεῖον 
δυοῖν χαλινοῖν κεχτῆσϑαι. Τούτων δὲ ἔστω ὃ μὲν 
λεῖος, τοὺς τροχοὺς εὐμεγέϑεις ἔχων, ὃ δὲ ἕτερος τοὺς 

᾿ Ἂ Ὁ 2 
μὲν τροχοὺς καὶ βαρεῖς καὶ ταπεινοὺς, τοὺς δ᾽ ἐχί- 
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ϑω-"Ὁ᾽ 

γους ὀξεῖς " ἵνα, ὅπόταν μὲν τοῦτον λάβῃ, ἀσχάλλων 

τῇ τραχύτητι, διὰ τοῦτο ἀφίῃ, ὅταν δὲ τὸν λεῖον 
μεταλάβη, τῇ μὲν λειό ὑτοῦ ἡσϑῆῇ, ἃ δὲ ὑπὸ ἢ, τῇ μὲν λειότητι αὑτοῦ ἡσθῇ, ὁ δὲ ὑπὸ 
τοῦ τραχέος ἐπαιδεύϑη, ταῦτα καὶ ἐν τῷ λείῳ ποιῇ. 

3 [Ὶ -“ ι γ Ἣν δ᾽ αὖ, καταφρονήσας τῆς λειότητος, ϑαμινὼ 
3 4 ᾿ ἀπερείδηται ἐν αὐτῷ, τοὑτου ἕνεχα τοὺς τροχοὺς με- 

γάλους τῷ λείῳ προστίϑεμεν, ἵνα, χάσκειν ἀναγκαζό- 
3 2).ϑ»β͵ὦο {τ' ι μενος ὕπ᾽ αὐτῶν, ἀφίῃ τὸ στόμιον. Οἱόν τε δὲ καὶ 

τὸν τραχὺν παντοδαπὸν ποιεῖν, καὶ κατειλοῦντα καὶ 
χατατείνοντα. 8 Ὃποϊοι δ᾽ ἂν ὦσι χαλινοὶ, πάντες 
ὑγροὶ ἔστωσαν. Τὸν μὲν γὰρ σκληρὸν, ὅπη ἂν ὃ 
[{ “ με μὴ Π Ὁ ᾿ ε Ἦ 
ἵππος λάβῃ, ὁλον ἔχει πρὸς ταῖς γνάϑοις " ὥὡσπερ καὶ 
2 Τ. ς 32 Υ μι 27 ς τ ὀβελίσκον, ὅπόϑεν ἂν τις λάβῃ, ὅλον αἴρει. ὁ Ὃ δὲ 
ὁβ .“ ἥ 6, 12 Ψ βῃ. ᾿ ἐΘ Ψ» 9 39 

ἕτερος, ὥσπερ ἡ ἅλυσις, ποιεῖ" ὃ γὰρ ὃν ἔχῃ τις αὖ- 
- - [ὦ 2 ’ ᾿ τ 3! πεν τοῦ, τοῦτο μόνον ἄκαμπτον μένει, τὸ δὲ ἄλλο ἀπὴρ- 

τηται" τὸ δὲ φεῦγον ἐν τῷ στόματι ἀεὶ ϑηρεύων, 
ἀφίησιν ἀπὸ τῶν γνάϑων τὸ στόμιον. Τούτου ἕγνε- 
κα καὶ οὗ κατὰ μέσον ἐκ τῶν ἀξόνων δακτύλιον κρε- 
μάννυνταιν, ὅπως τούτους διώκων τῇ τε γλώττῃ καὶ 

τοῖς ὁδοῦσιν ἀμελῇ τοῦ ἀναλαμβάνειν πρὸς τὰς γνά- 
3 9 Ὁ ε 

ϑους τὸν χαλινόν. ἢ 10 Εἰ δὲ τις ἀγνοεῖ, τὶ τὸ ὑγρὸν 
τοῦ χαλινοῦ, καὶ τί τὸ σκληρὸν, γράψομεν καὶ τοῦ- 

Τγρὸν μὲν γάρ ἐστιν, ὅταν οὗ ἄξονες εὐρείας καὶ 
ἰείαρ ἔχωσι τὰς συμβολὼς, ὥστε ῥᾳδίως κάμπτεσϑαι . 
καὶ πάντα δὲ, ὁπόσα περιτίϑεται περὶ τοὺς ἄξονας, 
ἢν εὐρύστομα ἢ, καὶ μὴ σὐμπυκνα, ὑγρότερά ἐστι. 
11 Ἣν δὲ χαλεπῶς ἕκαστα τοῦ χαλινοῦ διατρέχη καὶ 

Υ ωῳ 2 5») ᾿ ν᾿ ς »" Ἂν, 27 συνϑέῃ, τοῦτ᾽ ἔστι σκληρὸν εἶναι. “ποῖος δ᾽ ἂν τις 
ἦ, τούτῳ τάδε γε πάντα ταὐτὰ ποιητέον, ἤνπέρ γε 

7.4 
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βούληται ἀποδείξασϑαι τὸν ἵππον, οἷόν περ εἴρηται. 
12 “Ἱνακρουστέον μὲν τὸ στόμα τοῦ ἵππου οὔτε ἄγαν 
χαλεπῶς, ὥστε ἐκνεύειν, οὔτε ἄγαν ἡσύχως, ὡς μὴ αἷ- 
σϑάνεσθϑαι. ᾿Επειδὰν δὲ ἀνακρουόμενος αἴρῃ τὸν αὖ- 
χένα, δοτέον εὐθὺς τὸν χαλινόν. Καὶ τἄλλα δὲ δεῖ, 
ὥσπερ οὗ παυόμεϑα λέγοντες, ἐν ᾧ ἂν χαλῶς ὕπηρε- 

τῇ, χαρίζεσϑαι τῷ ἵππῳ. ι5 Καὶ ὅταν δ᾽ αἴσϑηται 
ἡδόμενον τὸν ἵππον τῇ τε ὑψηλαυχενίᾳ καὶ τῇ χαλὰ" 
ούτητι, ἐν τούτῳ οὐδὲν δεῖ χαλεπὸν προσφέρειν, ὡς 
πογεῖν ἀναγκάζοντα, ἀλλὰ ϑωπεύειν, ὡς παύσασθαι 
βουλόμενον" οὕτω γὰρ μάλιστα ϑαῤῥῶν πρόεισιν εἷς 
τὴν ταχεῖαν ἱππασίαν. 14. Ώς δὲ καὶ τῷ ταχὺ ϑεῖν 
ε' εἰ! ᾽; ὃ " ᾿ 3 Ἂ ! 

ἵππος ἤδεται, τεχμήριον" ἐκφυγὼν γὰρ οὐδεὶς βά-" 
ουὃ «ες 

δην πορεύεται, ἀλλὰ ϑεῖ. Τούτῳ γὰρ πέφυκεν ἢδε- 
ΒλῚ Ὁ ω -ῳ Φ 

σϑαι, ἣν μή τις πλείω τοῦ καιροῦ ϑεῖν ἀναγκάζῃ" 
ς« ' ΓΝ. 4 ᾿ 5φ. ΦὉ ’ ςϑκ 
ὑπερβάλλον δὲ τὸν καιρὸν οὐδὲν τῶν πάντων ηδὺ 

Ἶ 2 ε 

οὔτε ἵππῳ οὔτε ἀνϑρώπω. 15 Ὅταν γε μὴν εἰς τὸ 
ἱππάζεσθαι μετὰ τοῦ κυδροῦ ἀφιγμένος ἢ, εὐϑισμέ- 
νος μὲν δήπου ἡμῖν ἦν ἐν τὴ πρώτῃ ἱππασίᾳ ἐκ τῶν 
στροφῶν εἰς τὸ ϑᾶττον δρμᾶσϑαι. ΙΝ δέ τις, τοῦτο 
μὲν μεμαϑηκότος αὐτοῦ, ἅμα ἀντιλαμβάνηταί τε τῷ 
χαλινῷ, καὶ σημήνῃ τῶν δρμητηρίων τι τούτῳ, ὑπὸ 
μὲν τοῦ χαλινοῦ πιεσϑεὶς, ὑπὸ δὲ τοῦ σημανϑῆνγαι 

δρμῶν ἐγείρεται, καὶ προβάλλεται μὲν τὰ στέρνα, αἷ- 
ρει δὲ ἀνωτέρω τὰ σκέλη ὀργιζόμενος, οὐ μέντοι ὕγρά 

ι ΄- ει! »ο“Ὃ 2 »-" 

γ8" οὐ γὰρ μᾶλλον, ὁταν λυπῶνται, ὑγρῶς τοῖς σκέ-, 
Ν »"Ἢ: ’ « ὃ- 

λεσιν ἵπποι χρῶνται. 16 ἪΝ δὲ τις οὕτως ἂνεζωπυ- 
, ϑγυ ν δ ἐν } ς λ ᾿ ΕῚ ὺϑ- δι "ὃ - 

θημένῳ αὐτῷ δῷ τὸν χαλινὸν, ἐνιαῦϑα ὕφ᾽ ἡδονῆς 
τῷ διὰ τὴν χαλαρότητα τοῦ στομίου λελύσθαι νομί: 
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ἕειν, κυδρῷ μὲν τῷ σχήματι, ὑγροῖν δὲ τοῖν σκελοῖν 
γαυριώμενος φέρεται, παντάπασιν ἐκμιμούμενος τὸν 

} «' κι ε ’ 

πρὸς ἵππους καλλωπισμόν. 17 Καὶ οἱ ϑεώμενοι 
᾿ ε Ὁ 3 ω ) ᾿ Ἂ 

τὸν ἵππον τοιοῦτον ἀποκαλοῦσιν ἐλευϑέριόν τε καὶ 
ΕῚ . ᾿ Ἃ ακἷὉ ἈΝ 

ἐλευϑερουργὸν καὶ ἱἹππαστὴν καὶ ϑυμοειδῆ καὶ σο- 
4 ὦ ς Υ͂ ΄., 4 9 "ὝἭ Ἃ -“» βαρὸν, καὶ ἀμὰα ἡδὺν τε καὶ γοργὸν ἰδεῖν. Καὶ ταῦ- 

τὰ μὲν δὴ, ἢν τούτων τὶς ἐπιϑυμήσῃ, μέχρι τούτων 
ἡμῖν γεγράφϑω. 

᾿ “' ᾿ 

ὅκν. ΧΙ. τὴν δὲ τις ἄρα βουληϑὴ καὶ πομ- 
- «εἵ 3 

πικῷ καὶ μετεώρῳ καὶ λαμπρῷ ἵππῳ χρήσασϑαι, οὐ 
Υ - μ 3 

μάλα μὲν τὰ τοιαῦτα ἐκ παντὸς ἵππου γέγνεται, ἀλ- 
᾿ ,Μ1 Υ̓ Ἅ «αὐ Ἃ ᾿ ι φ 

λὰ δεῖ ὑπάρξαι αὐτῷ καὶ τὴν ψυχὴν μεγαλόφρονα, 
καὶ τὸ σῶμα εὔρωστον. Οὐ μέντοι, ὅγε οἴονται 
τινες, τὸν τιὶ σκέλη ὑγρὰ ἔχοντα καὶ τὸ σῶμα αἴρειν 

Π 32 τ 37 5 Π »" «.«᾿ }ν ι 

δυνήσεσϑαι, οὐχ οὕτως ἔχειν" ἀλλὰ μᾶλλον, ὃς ἄν τὴν 
ὀσφὺν ὑγράν τε καὶ βραχεῖαν καὶ ἰσχυρὰν ἔχῃ» (καὶ 
οὐ τὴν κατ οὐρὰν λέγομεν, ἀλλ ἢ πέφυκε μεταξὺ 
τῶν τὲ πλευρῶν καὶ τῶν ἰσχίων κατὰ τὸν κενεῶνα) 

οὗτος δυνήσεται πόῤῥω ὑποτιϑὲ ἐγαῦ τὰ ὁπίσϑια σκέ- 
λὴ ὑπὸ τὰ ἐμπρόσϑια. 3 Ἢν οὖν τις, ὑποτιϑέντος 

2 

αὐτοῦ, ἀνακρούῃ τῷ χαλινῷ, ὑκλάζει μὲν τὰ ὀπίσϑια 
-Ὁ 9 , ᾿ ᾿᾿ οἷ 

ἐν τοῖς ἀστραγάλοις, αἴρει δὲ τὸ πρόσϑεν σῶμα, ὥστϑε 

τοῖς ἐξεναντίας φαίνεσθαι τὴν γαστέρα καὶ τὰ αἱ- 
ν »Ἥ . ω “ δοῖα. Δεῖ δὲ καὶ, ὅταν ταῦτα ποιῇ, διδόναι αὐτῷ 

ο ͵ - 

τὸν χαλινὸν, ὁπως τὰ κάλλιστα ἵππου ἑκών τὲ ποιῇ 
᾿ Ὁ -"Ὕ »ν .-. ΆἈ, Π [4] Ἃ -» καὶ δοκῇ τοῖς δρῶσιν. 4 Εἰσὶ μέντοι οἱ καὶ ταῦτα 

διδάσκουσιν, οἱ μὲν δάβδῳ ὑπὸ τοὺς ἀστραγάλους 
κρούοντες, οἱ δὲ καὶ βακτηρίᾳ παρατρέχοντά τινα 
κελεύοντες ὑπὸ τὰ ἱ , Β᾽ Ἡμεῖς ἡ γτὲες ὑπὸ τὰς μηριαΐίας παΐειν. μεῖς , 



ῶ6 ὉΒ ΒΕ ΒΕΟΥΕΘΤΆΙ (α.ΧΙ, 

μέντοι τὸ χράτιστον τῶν διδασκαλίων νομίζομεν, 
ὥσπερ ἀεὶ λέγομεν, ἣν ἐν παντὶ παρέπηται τὸ, ἐν ᾧ 
ἂν ποιήσῃ τῷ ἀναβάτῃ κατὰ γνώμην, τυγχάνειν ὁᾳ- 

39 393 οἱ « Υ̓͂ ὃ 

στώνης παρ αὐτοῦ. 0 «4 μὲν γὰρ ὃ ἵππος ἀναγκα- 
-Ὁ . ᾿ 

ζόμενος ποιεῖ, ὥσπερ καὶ Σίμων λέγει, οὔτ᾽ ἐπίστα- 
2 γϑν 3ῳ. ν δι 5; 2 

ται, οὔτε καλά ἐστιν, οὐδὲν μᾶλλον, ἢ εἴ τις ὀρχη- 
ἢ , Ν ͵ ι 1... χὰϊ ἜἜῸ 

στὴν μαστιγῴη καὶ κεντρίζοι. Πολὺ γὰρ ἂν πλείω 
ἀσχημονοίη, ἢ καλὰ ποιοίη ὃ τοιαῦτα πάσχων καὶ 
εἰ ΦΝΝ 5» Ἢ “Ὁ ΕῚ Π Γ ς Υ͂ 

ἵππος καὶ ἀνϑρωπος" ἀλλὰ δεὺ ἀπὸ σημείων ἑκόντα 
᾿ , ͵ “Ν Υ͂ 2 Υ͂ πάντα τὰ κάλλιστα καὶ λαμπρότατα ἐπιδείκνυσθαι. 
γι Υ᾽ οΥ μι ι ες ᾿ οὰ 

γ Ἣν δὲ καὶ, οτὰαν μὲν ἱππάζηταν, μέχρι πολλοὶ 

ἱδρῶτος ἐλαύνηται, ὅταν δὲ καλῶς μετεωρίζηῃ ἑαυτὸν, 
ταχὺ τε καταβαΐνηται καὶ ἀποχαλινῶται, εὖ χρὴ 

εἰδέναι, ὅτι ἑκὼν εἶσιν εἷς τὸ μετεωρίζειν ἑαυτόν. 
3 Α -Ὁ Υ͂ 2] φ Ὁ γ ε Ἃ 

ὃ -Επὺ τῶν τοιούτων ἤδη δὲ ἱππαζόμενοι ἵππων καὶ 
Ἵ -Ὁ 

ϑεοὶ καὶ ἥρωες γράφονται, καὶ ἄνδρες οἵ καλῶς χρώ- 

μενοι αὑτοῖς μεγαλοπρεπεῖς φαίνονται. 9. Οὕτω δὲ 
καὶ ἔστιν ὃ μετεωρίζων͵ ἑαυτὸν ἵππος σφόδρα ἢ κα- 
κὸν ἢ ϑαυμαστὸν ἢ ἀγαστὸν, ὡς πάντων τῶν δρών- 
τῶν χαὶ νέων καὶ γεραιτέρων τὰ ὄμματα κατέχειν. 

2 Ἀ “π᾿ 32} 2 Υ Φ ἢ 2 ΒῚ Υ͂ 

Οὐδεὶς γοῦν οὔτε ἀπολείπει αὐτὸν, οὔτε ἀπαγορεῦξι 
9 

ϑεώμεγος, ἕστ ἂν περ ἐπιδεικγύηται τὴν λαμπρό- 
, - “ τητα. τὸ Ἤν γὲ μὴν ποτὲ συμβῇ τινι τῶν τοιοῦ- 

ἵἷ Ὁ ' ᾿ τον ἵππον κεχτημένων ἢ φυλαρχῆσαν ἢ ἵἱππαρχῆσαι, 
32 Ω 2 

οὐ δεῖ αὐτὸν τοῦτο σπουδάζειν, ὅπως αὐτὸς μόνος 
λουμπρόφς ἔσται, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον, ὅπως ὅλον τὸ 
ἑπόμενον ἀξιοϑέατον φανδεδαὶ 11 Ἂν μὲν οὖν ἡγῆ- ὦ 
μι [ὡς μάλιστα ἐπαινοῦσι Σοὺς τοιούτους ἵππους, 

ὃς ἂν ἀνωτάτω αἰρόμενος καὶ πυκνότατα τὸ σὥὥμα 
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ϑραχύτατον προβαίνῃ, δῆλον ὅτι καὶ βάδην» ἕποιντ 
3 ΓΑ ε΄ ὃϑ ». ΡΣ Υ Υ͂ ΩΣ Ἡ 

ἂν οὗ ἄλλον ἵππον αὐτῷ. Ἔκ δὲ ταύτης τῆς ὄψεως 
3 5], ι 

τὲ ἂν καὶ λαμπρὸν γένοιτ᾽ ἄν; 12 Ἢν δὲ ἐξεγείρας 
- " - τὸν ἵππον ἡγῆται μήτε τῷ ἄγαν τάχει μήτε τῷ ἄγαν 

3 

βράδει, ὡς δ᾽ εὐϑυμότατοι ἵπποι καὶ γοργότατοι 
Ὁ 3 -" 2 

καὶ [πονεῖν] εὐσχημονέστατοι γίγνονται, ἐὰν ἡγῇ αὖ- 
-Ὁ ο 5] ΠῚ ᾿ ε Υ͂ 2 Υ ι Π [ 

τοῖς, οὕτως ἀϑρόος μὲν ὃ τὑπος, ἀϑρόον δὲ τὸ φρὺ- 

αγμα καὶ τὸ φύσημα τῶν ἵππὼν συμπαρέσοιτο, ὥς- 
3 39 ᾿ ! τὲ οὗ μόνον αὐτὸς, ἀλλὰ καὶ πάντες, ὅσον συμπαρε- 

Γ 5 Π }} Υ͂ Ζ 2] Γ 

πόμενοι, ἀξιοϑέατον ἂν φυΐύνοιντος ὦ Νἔν γ8 μὲν 
τοι τὶς καλῶς Ἱππωνήση, τρέφῃ δὲ ὡς πόνους δὺ- 

ε , 9 Ὁ ᾿ -Ὁ ιν -Ὁ-᾿ ᾿ 

γασϑαι ὑποφέρειν, ὀρϑῶς δὲ χρῆται καὶ ἐν τοῖς πρὸς 
Ν - «ς 

σπτόλεμον μελετήμασι, καὶ ἐν ταῖς πρὸς ἐπίδειξιν ἵπ- 
πασίαις, καὶ ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἀγωνίσμασι, τί ἔτι 

͵ 9 

ἐμποδὼν τούτῳ, μὴ οὐχὶ πλείονός τε ἀξίους ἵππους 
Ὁ ) » 

ποιεῖν, [}] οὕς ἂν παραλαμβάνῃ, καὶ εὐδοκίμους 
, 9, "» Ὡ Γ 

μὲν ἵππους ἔχειν, εὐδοκιμεῖν δὲ αὐτὸν ἐν τῇ ἱππικῇ, 
ἢν μὴ τι δαιμόνιον κωλύῃ; 

Ολρ. ΧΠ. ι χράψαι δὲ βουλόμεϑα καὶ, ὡς 
αἋἽ᾽ ις ’ 4 ᾿ Ἂ 9. ἐπ Υ͂ 

δεῖ ὠπλίσϑαν τὸν μέλλοντα ἐφ ἵππου κινδυνεύειν. 
- ι ᾿ ΠῚ ΩΣ ᾿ Ὁ ι Πρῶτον μὲν τοίνυν φαμὲν, χρῆναι τὸν ϑώροκα πρὸς 

-ὉὖὟῬ΄᾿ Ὁ »οὉ΄ ε 

τὸ σῶμα πεποιῆσϑυι; ὁτε τὸν μὲν καλῶς ἀρμόξον- 
τα ὅλον φέρει τὸ σῶμα, τὸν δὲ ἄγαν χαλαρὸν οἵ 

ὦμοι μόνοι φέρουσιν" ὃ γε μὴν λίαν στενὸς δεσμὸς, 
οὐχ ὅπλον ἐστίν. 2. Ἐπεὶ δὲ καὶ ὃ αὐχὴν ἐστι τῶν 
καιρίων, φαμὲν χφῆναι καὶ τούτῳ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ϑώ- 
θακος ὅμοιον τῷ αὐχένι στέγασμα πεποιῆσϑαι. Τοῦ- 
τὸ γὰρ ἅμα κόσμον τὲ παρέξει, καὶ ἢν, οἷον δεῖ, εἰρ- 
γασμένον ἢ, δέξεται, ὅταν βούληται, τῷ ἀναβάτῃ 
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ἡ πρό ν μέχου τῆς δινός. 5 ΚΚράνος γε μὴ ΐ τὸ πρόσωπον μέχρι τῆς δινός. θάνος γε μὴν κρά- 
τιστον εἰναν νομίζομεν τὸ Βοιωτιουρχές " τοῦτο γὰρ 
αὖ ἰἀῤγάρῥάν τ, μάλιστα πάντα τὰ ὑπερέχοντα τοῦ ϑύώ- 

ρακος, δρᾷν δὲ οὐ κωλύει. Ὃ δ᾽ αὖ ϑώραξ οὕτως 

εἰργάσϑω, ὡς μὴ κωλύῃ μήτε καϑέζειν μήτ᾽ ἐπικὺ- 
πτειν. 4 Περὶ δὲ τὸ ἦτρον καὶ τὰ αἰδοῖα καὶ τὰ κύ- 
κλῳ αἵ πτέρυγες τοιαῦται καὶ τοσαῦταν ἔστωσαν, 
ἰ ἰ ᾿ ἵ 3 Ἃ ᾿ Ἀν Ὁ ᾿ Ἂν ὠστε στέγειν τὸ μέλη. 5 .Επεὶ δὲ καὶ ἀριστερὼ χεὶρ, 
2 

ἣν τι πάϑῃ, καταλύει τὸν ἱππέα, καὶ ταύτῃ ἐπαὺυ- 
γοῦμεν τὸ εὑρημένον ὅπλον, τὴν χεῖρα καλουμένην. 

Γ τ: ΔΩ ' Ν ᾿ ’ Ν 
Τόν τε γὰρ ὦμον σκεπάζει, καὶ τὸν βοαχίονα, καὶ 

Π - ἊΝ -Ὁ -Ὁ Ἂ , 
τὸν πῆχυν, καὺ τὸ ἐχόμενον τῶν ἡνιῶν, καὶ ἐκτεί-- 

γεται δὲ καὶ συγκάμπτεται" πρὸς δὲ τούτοις καὲ τὸ᾽ 

διαλεῖπον τοῦ ϑώρακος ὑπὸ τὴ μασχάλῃ καλύπτει. 
6 Τὴν γε μὴν δεξιὸν ἐπαίρειν δεῖ, ἤν τε ἀκοντίσαι 
ἤν τὲ πατάξαι βουληϑῇ. Τοῦ μὲν οὖν ϑώρακος τὸ 
κωλύον ταὐτη ἀφαιρετέον" ἀντὶ δὲ τούτου πτέρυ- 
γες [ὦσιν] ἐν [τοῖς] γιγγλύμοις προσϑεταὶ, ὅταν μὲν 
διαίρηται, ὁμοίως ἀναπτύσσονται" ὅταν δὲ καταί- 

2 , ῳ ᾿ [ 4. .1Λϑ6δ οηται, ἐπικλείονται. 7 Τῷ γὲ μὴν βραχίονι τὸ ὡσ- 
- ᾿ ςςον»ν 

σπδρ κνημὶς παρατυϑέμενον ἀρκεῖν βέλτιον ἡμῖν δο- 
κἂν ἵψω »ν ΚΝ τί ᾿ ΄ 

κεῖ εἰναι, ἢ συνδεϑὲν ὁπλῳ. Τό γε μὴν ψιλούμενον, 
5 ΄ »-οἦΟ “ ΕῚ Ὁ 

αἰρομᾶνης τῆς δεξιᾶς, στεγαστέον ἐγγὺς τοῦ ϑώρα- 
ι Ἁ ᾿] Υ - 

κος ἢ μοσχεΐῳ ἢ χαλκείῳ" εἰ δὲ μὴ, ἐν τῷ ἐπικαιρο- 
’ 2 Π 2} 2γ.: [ ᾿ 2 , 

τάτῳ ἀφύλακτον ἕσται. ὃ πείπερ δὲ, ἣν τι πά- 
φ' εἰ ΒῚ Ἃ Υ͂ Ἃ Ὁ Ὁ Γ ἊΝ Υ͂ 

σχῇ ὃ ἵππος, ἐν παντὶ κινδύνῳ καὶ ὃ ἀναβάτης γί- 
« "-Ὁ Ἃ ᾿ Ι γνεται, ὅπλίζειν δεῖ καὶ τὸν ἵππον προμετωπιδίῳ 

λ ᾿ ᾿ ͵ ᾿ ω ΟΝ καὶ προστερνιδίῳ καὶ παραμηριδίοις" ταῦτα γὰρ, 
«ὑἝἷ Ἢ Ὁ λΩ " , ᾽ ᾿. 
υμὰ καὶ τῷ ἀναβάτῃ παραμηρίδια γίγνεται. Πάν- 

β 



ΠΕ ΔΕ ἘΟΥΈΕΘΤΕΙ ἃ ΧΠ, 9Ω 

“ὼν δὲ μάλιστα τοῦ ἵππου τὸν κενεῶνα δεῖ σκεπά 
ζειν " καιριώτατον γὰρ ὃν καὶ ἀφαυρότατόν ἐστι" δυ- 
νατὸν δὲ σὺν τῷ ἐφιππείῳ αὐτὸν σκεπάσαι. ὁ. Χρὴ 
δὲ καὶ τὸ ἔποχον τοιοῦτον ἐῤῥάφϑαι, ὡς ἀσφαλέστε. 
ρόν τὲ τὸν ἱππέα καϑῆσϑαι, καὶ τὴν ἕδραν τοῦ ἵτ- 
που μὴ σίνεσϑαι. Καὶ τὰ μὲν δὴ ἄλλα [τοῦ ἵππου) 
οὕτω καὶ ὃ ἵππος καὶ ὃ ἱππεὺς ὡπλισμένοι ἂν εἶεν. 
10 Κνῆμαι δὲ καὶ πόδες ὑπερέχοιεν μὲν ἂν εἰκότως 
τῶν παραμηριδίων, ὅπλισϑείη δὲ καὶ ταῦτα, εἰ ἐμ- 
βάται γένοιντο σκύτους, ἐξ οἵου περ αἵ κρηπῖδες 
ποιοῦνται" οὕτω γὰρ ἂν ἅμα ὅπλον τε κνήμαις καὺ 
ποσὶν ὑποδήμαϊ ἂν εἴη. τι Ὧς μὲν δὴ μὴ βλά- 
πτεσϑαι, ϑεῶν ἵλεων ὄντων, ταῦτα ὅπλα. Ὡς δὲ 
τοὺς ἐναντίους βλάπτειν, μάχαιραν μὲν μᾶλλον ἢ 

ξίφος ἐπαινοῦμεν" ἐφ᾽ ὑψηλοῦ γὰρ ὄντι τῷ ἱππεῖ 
κοπέδος μᾶλλον ἢ πληγὴ ἢ ξίφους ἀρκέσει. 12 ᾿Αντί 
γε μὴν δόρατος καμακίνου, ἐπειδὴ καὶ ἀσϑενὲς καὺ 
δύσφορόν ἐστι, τὰ κρανέϊνα δύο παλτὰ μᾶλλον ἔπαι- 
γοῦμεν. Καὶ γὰρ ἐξαφιέναν τὸ ἕτερον δυνατὸν τῷ 
ἐπισταμένῳ, καὶ τῷ λειπομένῳ οἷόν τε χρῆσϑαι καὶ 
εἰς τὸ ἀντίον, καὶ εἰς τὰ πλάγια καὶ εἰς τοὔμπρο- 

σϑεν" καὶ ἅμα ἰσχυρότερά τε τοῦ δόρατος καὶ εὐ- 
φορώτερά ἐστιν. 

1. ᾿ἀχόντισμά γε μὴν τὸ μακρότατον ἐπαινοῦ- 
μεν" καὶ γὰρ ἀποστρέψαι, καὶ μεταλαβεῖν παλτὸν 
οὕτω μᾶλλον ὃ χρόνος ἐγχωρεῖ. Τράφομεν δὲ ἐν 
βραχεῖ καὶ, ὡς ἄν τις κράτιστα ἀκοντίζοι. Ἢν γὰρ 
προβαλλόμενος μὲν τὰ ἀριστερὰ, ἐπανάγων δὲ τὰ 
δεξιὰ, ἐξαγιστάμενος δ᾽ ἐκ τῶν μηρῶν, μικρὸν ἐπα- 
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νακύπτουσαν τὴν λόγχην ἀφῇ, οὕτω σφοδρότατόν 
τε καὶ μακρότατον οἴσεται τὸ ἀκόντιον, εὐστοχώς.. 

τατον μέντοι, ἐὰν κατὰ τὸν σκοπὸν ἀφιεμένη ἀεὶ 
ὁρᾷ ἢ λόγχη. τά Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ἰδιώτῃ καὶ 
ὑπομνήματα καὶ μαϑήματα καὶ μελετήματα γεγρά- 
φϑὼ ἡμῖν. Ἃ δὲ ἱππάρχῳ προσῆκεν εἰδέναι τε καὶ 

΄ς [ πράττειν, ἐν ἑτέρῳ λόγῳ δεδήλωται. 



-ππεοὸοοτ-Πππ-τπουοοὺ ς.... -““«τοκασσαδασσιαισισπονυ..............-.ὼΟο-ς-»ο.--.ὦΨ. .- 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΡΤ ἘΠ ΧΟ ΟΌΟΣ; 

ἔνε ἦἶϊ, ρῶτον μὲν ϑύοντα χρὴ αἰτεῖσϑαν 
ϑεοὺς ταῦτα διδόναι, καὶ νοεῖν καὶ λέγειν καὶ πράτ- 
τειν, ἀφ᾽ ὧν ϑεοῖς μὲν πεχαρισμενώτατα ἄρξειας ἂν, 

σαυτῷ δὲ καὶ φίλοις καὶ τῇ πόλει προσφιλέστατα καὶ 
2 ! εἶ , ο ιν κ΄ εὐχλεέστατα καὶ πολυωφελέστατα. 2 Θεῶν δὲ ἵλεων 

᾿ μὴ ὄντων, ἀναβιβαστέον μὲν σοι ἵππέας, καὶ ὅπως ἄνα- 
- ε ᾿ 

πληρῶταν ὃ κατὰ τὸν νόμον ἀριϑμὸς, καὶ ὅπως τὸ 
᾽" ε Α »" 3 ᾿ Α Υ̓͂ 

ὃν ἱππικὸν μὴ μειῶται. ΕἸ δὲ μὴ προσαναβήσονταν 
-ΌΆ 3 3 ΩΣ ᾿ 

ἱππεῖς, μείονες ἀεὶ ἔσονται" ἀνάγκη γὰρ, τοὺς μὲν 
᾿ Υ Υ 

γήρᾳ ἀπαγορεύειν, τοὺς δὲ καὶ ἄλλως ἐκλείπειν. 
ὅ πληρουμένου γε μὴν τοῦ ἱππικοῦ, ἐπιμελητέον 
μὲν, ὅπως τρέφωνται οἱ ἵπποι, ὡς ἂν δύνωνται πό- 

ῳ - ᾿ 

γους ὑποφέρειν" οὗ γὰρ ἥττους τῶν πάνων οὔτε αἵ» 

θεῖν οὔτε ἀποφεύγειν δύναιντο ὃ ἄν' ἐπιμελητέον δὲ, 
ὕπως εὔχρηστοι ὦσιν" οἵ γὰρ αὖ ἀπειϑεῖς τοῖς πολε- 
μίοις μᾶλλον ἢ τοῖς φίλοις συμμαχοῦσι. ἅ Καὶ οἵ 

, ἘΝ ᾿ «᾿ 2 - λακτίζοντες δὲ ἀναβεβαμένοι ἵπποι ἐκποδὼν ποιη- 
τέοι" οἱ γὰρ τοιοῦτοι πολλάκις πλείω κακὰ ἢ οἵ πο’ 
᾿λέμιοι ποιοῦσιν. 41εὶ δὲ καὶ τῶν ποδῶν ἐπιμελεῖ- 



02 π᾿ τοῦ 
- 

σϑαι ει δὲ Ἀν ΔΝ ΑΥἸΔ ΟΥ « ι » Ὅπως δύνωνται καὶ ἐν τραχείᾳ χώρᾳ ἱππεῦειν, 
5.» ω ῳ »Ὰ η). .Ἂ. 2 [ 2 .- 

εἰδότας, ὁτι, ὁπου ἂν ἀλγῶσιν ἐλαυνόμενοι, ἐνγταῦ- 
ϑα οὐ χφήσιμοὶ εἰσι. 5. Τῶν γε μὴν ἵππων ὕπαρ- 
ζόντων, οἵων δεῖ ̓  τοὺς ἱππέας αὖ ἀσκητέον " πρῶ- 
τον μὲν, ὅπως ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναπηδᾷν δύνων- 

-Ὁ ι 2, ε ο' 

ται" πολλοῖς γιὺὶρ δὴ ἡ σωτηρία παρὰ τοῦτο ἐγένε- 
το" δεύτερον δὲ, ὅπως ἐν παντοίοις χωρίοις ἱππάξζε- 
σϑαι δυνήσονται" καὶ γὰρ οἵ πολέμιοι ἄλλοτε ἐν 
ἄλλοις τόποις γί γγονται. 6 Ὅταν» δὲ ἤδη ἔποχοι ὦσι, 
δεῖ αὖ σκοπεῖσθαι, ὅπως ἀκοντιοῦσί τε ὡς πλεῖστον 
ἀπὸ τῶν ἵππων, καὶ τἄλλα δυνήσονται ποιεῖν, ἃ δεῖ 
τοὺς ἱππικοὺς. ἹΠετὰ ταῦτα ὅπλιστέον καὶ ἵππους 

καὶ ἱππέας, ὡς αὐτοὶ μὲν ἥκιστα τιτρώσκοιντ ἂν 
ϑλάπτειν δὲ τοὺς πολεμίους μάλιστα δύναιντ᾽ ἄν. 
7 Ἐκ τούτων παρασκευαστέον, ὅπως εὐπειϑεῖς οἵ 

ἄνδρες ὦσιν: ἄνευ γὰρ, τούτου οὔϑ᾽ ἵππων ἀγαϑῶν 
οὔτε ἱππέων ἐπόχων οὔτε ὅπλων καλῶν ὄφελος οὔ." 
δέν. Προστατεύειν μὲν οὖν τούτων πάντων, ὅπως 
καλῶς γίγνηται, τὸν ἵππαρχον εἶκός ἐστιν. ὃ ̓ Επεὶ 
δὲ καὶ ἡ πόλις, χαλεπὸν ἡγησαμένη ταῦτα πάντα τὸν 
ἵππαρχον μόνον ὄντα κατεργάζεσθαι, προσαιρεῖται 
μὲν αὐτῷ συνεργοὺς φυλάρχους, προσέταξε δὲ τῇ 
βουλὴ συνεπιμελεῖσθαν τοῦ ἱππικοῦ, ἀγαϑόν μοι 
δοκεῖ εἶναι, τοὺς μὲν φυλάρχους παρασκενάζειν συν- 
ἐπιϑυμεῖν σον τῶν καλῶν τῷ ἱππικῷ" ἐν δὲ τῇ βου- 
λῇ ἔχειν τοὺς ῥήτορας ἐπιτηδείους, ὅπως λέγοντες 

φοβῶσί τε τοὺς ἱππέας, (δελ τίονες γὰρ εἶεν φοβού- 
μενοι) καταπραῦνωσί τε τὴν βο υλὴν, ἢ ἤν τι παρὰ καὶ- 
ρὸν χαλεπαίνῃ. α, Ταῦτα μὲν οὖν ὑπομνήματα, ὧν 
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δεῖ σε ἐπιμελεῖσθαι" ὡς δ᾽ ἂν ἕκαστα τούτων βέλτι- 
στὰ περαΐίνοιτο, τοῦτο δὴ πειράσομαι λέγειν. 

Τοὺς μὲν τοΐνυν ἵππέας δῆλον ὅτι καϑιστάναι 
δεῖ κατιὶὶ τὸν νόμον τοὺς δυνατωτάτους καὶ χρήμασι 
καὶ σώμασιν, ἢ εἰσάγοντα, εἰς δικαστήριον }) πείϑον- 
τὰν 10 ἐγὼ δὲ οἶμαι, εἰς μὲν τὸ δικαστήριον τοὺ- 
τῦυς εἰσακτέον εἶναι, οὗς μὴ εἰσάγων ἄν τις διὰ κέρ- 
δὸς δοκοίη τοῦτο ποιεῖν καὶ γὺρ τοῖς ἧττον δυνα- 
μένοις εὐθὺς ἂν εἴη ἀποστροφὴ, εἰ μὴ τοὺς δυγατω- 

τάτους πρώτους ἀναγκάζοις. 1 Ἔτι δὲ καὶ οὕτως 
ὧν μου, δοκεῖ τις νέους μὲν, τὰ ἐν ἱππικῇ λαμπρὰ λέ- 
γῶν, εἰς ἐπιϑυμίαν καϑιστάναν τοῦ ἱππεύειν, τοὺς 

δὲ κυρίους αὐτῶν ἧττον ἀντιτείνοντας ἔχειν, τάδε δι- 
δίάσκων, ὡς ἀναγκασϑήσονται μὲν ἵἱπποτροφεῖν, ὃ)» 
(ιἡ ὑπὸ σοῦ, ὑπ ἄλλου γε, διὰ τὰ γρήματα" τῶ ἢν 
δ᾽ ἐπὶ σοῦ ἀναβῶσιν, ὡς ἀποστρέψεις μὲν τοὺς παῖ- 

δὰς αὐτῶν τῶν πολυτελῶν γε καὶ μανικῶν ἵππω- 
γειῶν, ἐπιμελήσει δὲ, ὡς ἂν ταχὺ ἱππικοὶ γίγνοιν- 

το. «“έγοντα δὲ οὕτω καὶ ποιεῖν ταῦτα πειρατέον. 
ιό Τοὺς γε μὴν ὄντας ἱππέας ἢ βουλὴ ἄν μοι δο- 

κεῖ, προειποῦσα, ὡς τὸ λοιπὸν δεήσει διπλάσια ἵπ- 

πιάζεσϑαι, καὶ ὡς τὸν μὴ δυνάμενον ἵππον ἀκολου- 
ϑεῖν ἀποδοκιμάσει, ἐπιτεῖναι ἂν τρέφειν τε ἄμεινον 
καὶ ἐπιμελεῖσθαι μᾶλλον τῶν ἵππων. τά Καὶ τοὺς 
βιαίους δὲ ἵππους ἀγαϑόν μοι δοκεῖ εἶναι προῤῥη- 
ϑῆναι, ὅτι ἀποδοκιμασϑήσονται. Αὕτη γὰρ ἡ ἄπει- 
λὴ πωλεῖν ἂν τοὺς τοιούτους μᾶλλον παρορμήσειε, 
καὶ ἱππωνεῖν σωφρονέστερον. 1 “γαϑὸν δὲ καὶ 
τοὺς ἐν ταῖς ἱππασίαις λακτίζοντας ἵππους προῤόη- 



94 "5ΕῈ ΟΡΈΙΟΙΟ 
« [7] ΝιῚ μῚ 

ϑῆνγαι, οὁτι ἀποδοκιμασϑήσονται" οὐδὲ γὰρ συντάτ- 
τειν τοὺς τοιούτους δυνατὸν, ἀλλ᾿ ἀνάγκη, κᾷν ποι 
ἐπὺ πολεμίους δέῃ ἐλαύνειν, ὑστάτους ἂν αὐτοὺς ἕπε- 

ει ᾿ 4. Ω «εἹ Υ̓ 2) κθο. (Ὥστε, διὰ τὴν τοῦ ἵππου κακουργίαν, ἄχρη- 
στος καὶ ὃ ἱππεὺς καϑίσταται. τ6 ἴΩς δ᾽ ἂν καὶ οἱ 
πόδες εἰεν τῶν ἵππων κράτιστοι, εἰ, μέν τις ἔχει ὁῴζω. 

Ἃ 3 2 Ύ 2» 9 1 ᾿ Φῃ0Υ͂ 

καὶ εὐτελεστέραν ἄσκησιν, ἐκείγη ἕστω" εἰ δὲ μὴ, ἐγώ 
φημι χρῆναι πεῖραν ἔχων χύδην καταβαλόντα λίϑους 

οὉ - ἰκὲ - 

τῶν ἐκ τῆς ὅδοῦ ὁσον μγναιαίους, καὶ πλεῖον καὶ 

μεῖον, ἐν τούτοις τὸν ἵππον ψήχειν, καὶ ἐνιστάναι, 
[7 5. -Ὁ ἢ 3 - ᾿ ᾿ Ε » 
ὁταν ἀπὸ τῆς φάτνης ἀποβῇ" βαδίζων γὰρ ἐν τοῖς 

2 Ἷ [5] - 

λέϑοις οὔ ποτε ὃ ἵππος παύσεται, οὔϑ'᾽ ὅταν ψήχη- 
23. 2959 Ὁ Π] ς ι Ἃ 7 ται, οὔϑ' ὁταν μυωπίζηται. Ὃ δὲ πειραϑεὶς, τά τϑ8. 

“2 ει Π 3 ΕΥ̓ . « Υ 

ἀλλα, ἃ λέγω, πιστεύσει, καὶ στρογγύλους τοὺς πό-- 
δας τοῦ ἵππου ὄψεται. 17 Ὁπότε γὲ μὴν οὗ ἵπποι 
5..." [4] οὖ ε »ι 2 Ἃ τ -Ὁ 2} Υ 

ειοὺν, οἵους δεῖ, ὡς ἂν αὐτοὺ οὗ ἱππεὶς ἄριστον γί- 

γνοιντο, τοῦτο διηγήσομαι. Τὸ μὲν τοίνυν τοὺς 
γέους αὐτῶν ἀναπηδὰν ἐπὶ τοὺς ἵππους, πείϑοιμεν 
23 39 Α Φ τ ὃ ὃ ιἔτες δὲ Ἁ 

ἂν αὐτοὺς μανϑάγειν" τὸν διθάξοντα δὲ παρασχῶν, 
2 . ' γ. .. [ Υ͂ ᾿Ὶ 
ἐπαΐνου δικαίως ἂν τυγχάνοις. Τοὺς γε μὴν πρεσβυ- ! 

Φ , 

τέρους τὸν Περσικὸν τρόπον ἀναβάλλεσθαι ὑπ ἀλ- 
3 2! ῳ 

λων προσεϑίσας, καὶ τούτους ὡφελήσαις ἂν. τὃ Ὁ- 

πῶς γ8 μὴν ἐν παντοδαποῖς χωρίοις ἔποχοι οἵ ἱππεὶς 
δυνήσονται εἶναι, τὸ μὲν πυκνὰ ἐξάγειν, μὴ πολέ- 

υ ὄντος, ἴσως ὀχληρόν. Συγκαλέσαντα δὲ χρὴ τοὺς μου οντος, σῶς ΟΥ̓ ΜΉ0 (ἷν γπονὲ ᾿χ9ἢ ὡ 
-Ὁ-Ὁ οΟ΄ὖὉν ἴω 

ὕὑππέας συμβουλεῦσαι αὐτοῖς μελετᾷᾶν, καὶ ὁταν εἰς 
, Ν 

χώραν ἐλαύνωσι, καὶ ὅταν ἄλλοσέ ποι, ἐκβιβάζοντας 
τῶν ὅδῶν χαὶ ταχὺ ἐλαύνοντας ἐν τόποις παντοδα- 

ποῖς. Τοῦτο γὰρ ὠφελεῖ μὲν παραπλησίως τῷ ἐξά- 

ὩΣ , τ ΩΝ 

Ὡς ρα τω" 
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γειν, ὄχλον δ᾽ οὐχ ὅμοιον παρέχει. 10 ᾿Επιτήδειον 
δὲ ὑπομιμνήσκειν, ὅτι καὶ ἡ πόλις ἀνέχεται δαπανῶ- 
σα εἰς τὸ ἱππικὸν ἐγγὺς τετταρἄκοντα τάλαντα τοῦ 

ἐγιαυτοῦ, ὥς, ἢν πόλεμος γέγνηται, μὴ ζητεῖν δέῃ 
ἱππικὸν, ἀλλ᾽ ἐξ ἑτοίμου ἔχη παρεσκευασμένῳ χρῆ- 
σϑαι. Ταῦτα γὸρ ἐνθυμουμένους εἰκὸς καὶ τοὺς ἵπ- 
πέας μᾶλλον ἀσκεῖν τὴν ἱππικὴν, ὅπως, ἢν πόλεμος 
ἐγείρηται, μὴ ἀμελετήτους ὄντας ἀγωνίζεσθαι δέῃ 
περί τὲ τῆς πόλεως καὶ περὶ εὐκλείας καὶ περὶ τῆς 

ψυχῆς. 50 4γαϑὸν δὲ καὶ τοῦτο προειπεῖν τοῖς ἵπ- 
πεῦσιν, ὅτι ἐξάξεις καὶ σὺ ποτε αὐτοὺς, καὶ διὰ παν- 
τοίων χωρέων ἡγήσῃ. Καὶ ἐν ταῖς μελέταις δὲ τῆς 
ἀνϑιππασίας καλὸν ἐξάγειν ἄλλοτε εἰς ἀλλοῖον τό- 
πον" καὶ γὰρ τοῖς ἱππεῦσι καὶ τοῖς ἵπποις βέλτιον. 

21 -Ἰκοντίξειν γε μὴν ἀπὸ τῶν ἵππων ὧδ᾽ ἂν πλεῖ- 

στοί μοι δοκοῦσι μελετᾷν, εἰ ταῦτ᾽ αὖ προείποις φυ- 
λάρχοις, ὅτι αὐτοὺς δεήσει ἡ ἡγουμένους τοῖς τῆς φυ- 

λῆς ἀκοντισταῖς ἐλαύνειν ἐπὶ τὸ ἀκόντιον. Φιλοτι- 
μοῖντο γὰρ ἂν, ἣ εἰκὸς, ὡς πλείστους ἕκαστος ἅπο- 
δεῖξαι ἀκοντιστὰς τῇ πόλει. 22 “«“λλὰ μὴν καὶ τοῦ 
καλῶς γε ὁπλισϑῆναι τοὺς ἵππέας οἱ φύλαρχοι ἂν μοι 
δοκοῦσι μέγιστον συλλαμβάνειν, εἶ, πεισϑείησαν, ὅτι 
πολὺ ἐστι πρὸς τῆς πόλεως εὐδοξότερον ς τῇ τῆς φυ- 

λῆς λαμπρύτητι κεκοσμῆσϑαι, ἢ μόνον. τῇ ἑαυτῶν 
στολῇ. ΨΚ) Εἰκὸς δὲ, μὴ δυσπίστους εἶναι αὐτοὺς 

τὰ τοιαῦτα, οἵ γε φυλαρχεῖν ἐπεθύμησαν δόξης καὶ 
τιμῆς ὀρεγόμενοι. 4υνατοὶ δ᾽ εἰσὶ κατὰ τὰ ἐν τῷ 
νόμῳ ὁπλίσαι, καὶ ἄνευ τοῦ αὐτοὶ δαπανᾷν, τῷ μι- 
σϑῷ ἐπαγαγκάζοντες κατὰ τὸν νόμον ὁπλίζεσθαι, 



Ἢ ὙΡΡΠ Τ 
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“ά. Εἷς γε μὴν τὸ εὐπειϑεῖς εἶναι τοὺς ἀρχομένους, 
μέγα μὲν καὶ τὸ λόγῳ. διδάσκειν, ὅσα ἀγαϑὰ ἔνι ἐν 
τῷ πειϑαρχεῖν" μέγα δὲ καὶ τὸ ἔργῳ [κατὰ τὸν γνό- 
μον] πλεονεκτεῖν μὲν ποιεῖν τοὺς εὐτάχτους, μειον- 
ἐκτεῖν δὲ ἐν πᾶσι τοὺς ἀτακτοῦντας. 25 Ισχυροτά- 
τὴ δέ μοι δοκεῖ εἶναι παρόρμησις τῶν φυλάρχων εἰς 
τὸ φιλοτιμεῖσθαν αὐτοὺς καλῶς παρεσκευασμένους 
ἕκαστον τῆς φυλῆς ἡγεῖσθαι, εἰ τοὺς ἀμφὶ σὲ προ- 
δούμους οὐδμαμν μὲν ὅπλοις ὡς κάλλιστα γ᾽ ἀκον- 
τίξειν δὲ μελετᾷν ἐ ἐξαναγκάσαις ὡς μάλιστα, εἰσηγοῖο 
δὲ αὐτοῖς ἐπὶ τὸ ἀκόντιον, αὐτὸς εὖ μάλα μεμελε- 
τηκώς. 20 Εἰ δὲ καὶ ἀϑλά τις δύναιτο προτιϑέναι 
ταῖς φυλαῖς πάντων, ὁπόσα ἀγαϑὰ γομίζουσιν ἀ- 

σκεῖσϑαι ἐν ταῖς ϑέαις ὑπὸ τοῦ ἱππικοῦ, τοῦτο πάν- 

τὰς οἶμαι ᾿ϑηναίους γε μάλιστα προτρέπειν εἰς φι- 
λογνεικίαν. Ζ1λον δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς χοροῖς, ὡς 
μικρῶν ἄϑλων ἕνεκα πολλοὶ μὲν πόνοι, μεγάλαι δὲ 
δαπάναι τελοῦνται. Τοὺς μέντοι "ριτὰς τοιούτους 

δεῖ εὑρίσκειν, παρ᾽ οἷς νικῶντες μάλιστ᾽ ἂν ἀγάλ- 
λούντο. 

Ολρ. Π. τ Ἣν δὲ δή σοι ταῦτα πάντα ἐξησκη- 
μένου ὦσιν οἱ ἱπιτεῖς, δεῖ δήπου καὶ τάξιν τινὰ ἐπῖ- 

στασϑαι αὐτοὺς, ἐξ ἧς κάλλιστα μὲν ϑεοῖς πομπᾶς 

πέμψουσι, κάλλιστα δὲ Ἱππάσονται, ὄριστα δὲ μα- 
γοῦνται, ἢν δέη ἢ δᾷστα δὲ καὶ ἀταρακτότατα ὁδοὺς 
πορεύσονται, καὶ διαβάσεις περάσουσιν. ἯΙ τοίνυν 
γρώμενοι τάξει δοκοῦσιν ἄν μον ταῦτα κάλλιστα δια 
πράττεσϑαι, ταύτην γῦν ἤδη πειράσομαν δηλοῦν. 
α Οὐχοῦν ὑπὸ μὲν τῆς πόλεως ὑπάρχουσι διηρημές 

“«ὐεοκρνοιο δε (ἧτο οὐ ἐπ ϑεδέώοε 



ΜΑΘΙΘΤΕΙ ΕΟΥΙΤΥ͂ΜΝ ΟΠ. 97 
2 “.- - ι 

ναι φυλαί, Τούτων δ᾽ ἐγώ φημι χρῆναι πρῶτον μὲν 
’ Α -" “Ὁ ’ Ξ ες “ " , 

δεκαδάρχους σὺν τῇ τῶν φυλάρχων ἑχάστου γνώμῃ 
-Ὁ -» 2- Ὗ ’ 

καταστῆσαι ἐκ τῶν ἀκμαζόντων τε καὶ φιλοτιμοτά- 
τῶν καλόν τι ποιεῖν καὶ ἀκούειν" καὶ τούτους μὲν 

͵ λον ᾿ ᾿ ΄ 3» ᾿ 
προστάτας δεῖ εἰναι. ὅ τὰ δὲ τούτους ἴσους χρὴ 
τούτοις ἀριϑμὸν ἐκ τῶν πρεσβυτάτων τε καὶ φρονι- 
μωτάτων ἑλέσθαι, οἵτινες τελευταῖοι τῶν δεκάδων 
2 .2 ' - ἣν ΧᾺ ’ . »" , ἔσονται. Εἰ γὸρ δεῖ καὶ ἀπεικάσαι, οὕτω καὶ σέδη- 

, . ς 

ρος μάλιστα διατέμνει σίδηρον, ὅταν τό τὲ ἡγούμενον 
- , ... ὁ , Ε Άς .} ς τοῦ τομέως ἐῤῥωμένον ἢ καὶ τὸ ἐπελαυνόμενον ἱκα- 

"Ἢ ι ᾽ »" , ΝῚ -“ γόν. 4 Τοὺς γε μὴν ἐν μέσῳ τῶν πρώτων καὶ τῶν 
) Ἃ ς “ ΒῚ “ ε' 

τελευταίων, ἐπεὶ οἵ δεκάδαρχοι ἐπιστάτας ἕλοιντο, 
! εἰ ς 

καὶ οἱ ἄλλοι ἐφέλοιντο, οὕτως εἰκὸς ἑκάστῳ πιστότα- 
τον τὸν ἐπιστάτην εἶναι, 5 Τὸν μέντοι ἀφηγούμε- 
νον ἐκ παντὸς τρόπου δεῖ ἱκανὸν ἄνδρα καϑιστάναι. 
.] ’ ἢ “γαϑὸς γὰρ ὧν, εἰτὲ ποτε δέοι ἐπὶ πολεμίους ἐλαὺ- 
γειν, ἐγκελεύων, ῥώμην ἂν ἐμβάλλοι τοῖς ἔμπροσϑεν 

εἴτ αὖ καὶ ἀποχωρεῖν “καιρὸς συμβαΐνοι, φρονίμως 
; .. 

ἀφηγούμενος, μᾶλλον ἂν, ὡς τὸ εἰκὸς, σώζοι τοὺς φυ- 
᾽ . ’ ᾽ ] ’ 

λέτας. Ὁ Οἱ μέντοι δεκάδαρχοι ἄρτιοι ὄντες, πλείω 
ΕΥ ᾿ δ) -»“Ὕ , “ν 

ἴσα μέρη παρέχοιεν ἂν διαιρεῖν, ἢ εἰ περιττοὶ εἶεν. 
ο ’ ς ωυ ΝῚ ᾿ Π Ι ; »-Ὁ-Ὁ 

Αὐτὴ δέ μοι ἡ τάξις ἀρέσκει διὰ τάδε, ὅτι πρῶτον 
ν ᾿ ἤ 

μὲν οἵ προστάται πάντες ἄρχοντες γίγνονται" οἱ δ᾽ 
3 2! ε ͵ τ ΄ Γ αὐτοὶ ἄνδρες ὅταν ἄρχωσι, μᾶλλόν πως οἴονται ἕαυ- 

τοῖς προσήκειν. τι καλὸν ποιεῖν, ἢ ὅταν ἰδιῶται ὦσιν" 
ἔπειτα δὲ καὶ ὅταν πρακτέον τι ἢ» τὸ παραγγέλλειν 
μὴ ἰδιώταις ἀλλ᾽ ἄρχουσι πολὺ ἀγυτικώτερον. γ Τε- 

ταγμένων γε μὴν οὕτως, χρὴ, ὥσπερ καὶ τοῖς φυ- 
᾿ ᾿ ς -ωω, 

ἰάρχοις προαγορεύσεται ἡ χώρα ὑπὸ τοῦ ἱππάρχου, 
Χαν. Ῥοότατ. ΩΣ 



8 ΕΓ ΟΡ οτυ 
ΕῚ ξἕς ι ΕῚ . ἰδ Ἂ “" Υ͂ 

ἐν ἢ δαστῳ ἐλατέον, οὕτω καὶ τοῖς δεκαδάρχοις στ 

γέλϑαι ὑπὸ τῶν φυλάρχων, ὃ Ὃν ἕχιά- φηγγέλϑαι ὑπὸ τῶν φυλάρχων, ὅπως πορευτέον ἕκά-, 
, , 4 ᾿ Α 

στῳ. Οὕτω γὰρ προειρημένων, πολὺ εὐταπτοτέρως 
»ὰ ΕΥΣ ΡᾺ] 2 δ ἐ Σ ῇ ε ᾽ν" 

ον ἔχοι, ἢ εἰ, ὠσπὲρ ἐκ ϑεάτρου, ὡς ἂν τύχωσιν 
“, - ΝῚ ᾿ 

ἀπιόντες λυπῶσιν ἀλλήλους. ὃ Καὶ μάχεσθαι δὲ 
-“Ὗ΄᾽Ὗ Γ - 2 - ᾿ 

μᾶλλον ἐθέλουσιν οἵ τε πρῶτοι, ἣν τι ἐκ τοῦ πρό- 
Π Γι ῶς» .« ει ας , 

σϑεν προσπίπτῃ, οἱ ἂν εἰδῶσιν, οτι αὕτη ἡ χώρα 
3 »ο2“ - 2. 2» 

αὐτῶν καὶ οἵ τελευταῖοι, ἢν τὸ ὄπισϑεν ἐπιφαίνη- 
ει »"-7ο΄Ὃ΄7) Α «.- 

ται, ἐπιστάμενοι, τι αἰσχρὸν λιπεῖν τὴν τάξιν. 
2 9.» ὃ Γ ι “ ἮΝ 1. 9. «4τακτοι δ᾽ ὄντες ἀλλήλους μὲν ταράττουσι καὶ ἐν 

στενοῖς ὁδοῖς, καὶ ἐν διαβάσεσι, τοῖς δὲ πολεμίοις 
3 Ἐν Ὰ 

οὐδεὶς ἑκὼν αὑτὸν τάττει μάχεσϑαι. Καὶ ταῦτα μὲν 
4 ῇ ΓΞ ΓΑ Δ τ ῇ ἰς Ἰμστ -ο ς 

δὴ πάντα ὑπάρχειν δεῖ ἐκπεπονημένοι πᾶσι τοῖς ἵπ-- 
ωψ 5» " 5 7 2 Υ͂ 

πεῦσιν, εἶ μέλλουσιν ἀπροφάσιστον ἔσεσϑαι σύνερ- 
γοι τῷ ἡγουμένῳ. 

Ὕ - ᾽ 2.ϑ,εοω αν 

(λν. ΠΙ. τ Τῶνδέ γε μὴν αὐτῷ ἤδη μέλειν δεῖ 
»οἷ' τ . -ῃ ΄“,. 

ἱππάρχῳ" πρῶτον μὲν, ὁπὼς καλλιερήσει τοῖς ϑεοῖς, 
ὑπὲρ τοῦ ἱππικοῦ" ἔπειτα, ὅπως τὰς πομπὸς ἐν ταῖς 
ἑορταῖς ἀξιοϑεάτους ποιήσει ὃ ἔτι, δὲ καὶ τἄλλα, σα 

ἐπιδεικνύναι δεῖ τὴ πόλει, ὅπως ἧ δυνατὸν κάλλιστα 

ἐπιδείξει, τά τ ἐν ᾿Ικαδημίᾳ καὶ τὰ ἐν “υκείῳ καὶ 
τὰ ἐν Φαληροῖ καὶ τὰ ἐν τῷ ἹἹπποδρύμῳ. Καὶ ταῦτα 
μὲν ἄλλα ὑπομνήματα" ὡς δὲ τούτων ἕκαστα κάλλι- 

στα ἂν πράττοιτο, γῦν αὐτὰ λέξω. 2 Τιὶς μὲν οὖν 
πομπὸς οἴομαι ἂν καὶ τοῖς ϑεοῖς κεχαρισμενωτάτας 

Χ “- - ν᾿ 2 ἰχὲ ες ι ὙΠ .9 [η. 
καὶ τοῖς ϑεαταῖς εἰναι, εἰ, ὁσῶν ἵτερὰ καὶ ἀγάλματα, 
᾽ τ 5.9 φΦ }»ν -Ὁ ΒΝ] ἐπ Υ͂ ο τ 4 - ἪΝ χὴ 

ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐστι, ταῦτα, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν “Ὸ 
“ 4 2 ἐν" ᾿ Π 

μῶν κύκλῳ περὶ τὴν ἀγορὰν καὶ τὰ ἱερὸ περιελαὺ- 
ιῇ ΄ “- Υ͂ ᾿ νὴ 

γοιξ»,, τιμῶντες τοὺς ϑεούς. Καὶ ἐν τοῖς Διονυσίοις 
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τ ͵ -ἦΣἷ ᾿ 

δὲ οἱ χοροὺ προσεπιχαρίζονταν ἄλλοις τὰ ϑεοῖς καὶ 
τοὺς δώδεκα χορεύοντες. ᾿Επειδὰν δὲ πάλιν πρὸς 
τοῖς “Ἑρμαῖς γένωνται περιεληλακότες, ἐντεῦϑεν κα- 
λόν μοι δοκεῖ εἶναι κατὰ φυλὰς εἰς τάχος ἀνιέναι 
τοὺς ἵππους μέχρι, τοῦ ᾿Ελευσινίου. ὅ Οὐδὲ δόρατα 
μὴν παραλείψω ὡς ἥκιστα ὃν ἀλλήλοις ἐπαλλάττοι- 
το. Δεῖν γὰρ μεταξὺ τοῖν ὦτοιν τοῦ ἵππου ἕκαστον 

σχεῖν, εἰ μέλλοι φοβερά τε καὶ εὐκρινῆ ἔσεσθαι, καὶ 
ἅμα πολλὰ φανεῖσϑαι. ἀ ̓ Επειδὰν δὲ τῆς εἰς τάχος 

διελάσεως λήξωσι, τὴν ἄλλην ἤδη καλὸν σχέδην εἰς 
τιὰ ἱερὰ, ἥπερ καὶ πρόσϑεν, διελαύνειν. Καὶ οὔ- 
τως, ὅσα ἐστὶν ἐν ἵτπῳ ἀναβεβαμένῳ, πάντα ἐπι- 
δεδειγμένα ἔσται καὶ τοῖς ϑεοῖς καὶ τοῖς ἀν ϑρώποις. 

ἡ “, 6, ᾿ - 3 3 ’ »"ὟἮ δὲ 

5 Καὶ ὅτι μὲν ταῦτα οὐκ εἰϑισμένοι ποιεῖν οἱ ἵπ- 
πεῖς εἰσιν, οἶδα" γιγνώσκω δὲ, ὅτι ἀγαϑὰ καὶ κα- 

-Ὁ »"- - ᾿ 

λὰ καὶ τοῖς ϑεαταῖς ἡδέα ἔσται. Αἰσθάνομαι δὲ καὶ 
᾽ ᾿ 

ἄλλα ἀγωνίσματα τοὺς ἱππέας χεκαινουργηκότας, 
᾿ ᾿ » .] ἐπειδὴ οἵ ἵππαρχοι ἱκανοὶ ἐγένοντο πεῖσαι ἃ ἤβου- 

λήϑησαν. Ὁ Ὅταν γε μὴν πρὸ τοῦ ἀκοντισμοῦ διε- 
λαύνωσιν ἐν «Αυκείῳ, καλὸν ἑκατέρας τὰς πέντε φυ- 

. 

λὲς ἐπὶ τοῦ μετώπου ἐλαύνειν ὥσπερ εἰς μάχην, ἥγου- 
ΜῊΝ τοῦ ἱππάρχου, καὶ τῶν φυλάρχων, ἐν τοιαύτῃ 

τάξει, ἀφ᾽ ἧς πληρώσεται τοῦ δρόμου τὸ πλάτος. 

γ Ἐπειδὸν δὲ ὑπερβάλωσι τὸ κεφάλαιον τοῦ ἄντι- 
προσώπου ϑεάτρου, χρήσιμον ἂν οἴομαι φανῆναι, καὶ 

2 ᾿ ᾽ 

εἰ, καϑ' ὁπόσους μέτριον, εἰς τὸ κάταντες δυναμένους 
{ ἐλ ᾿ » δ ἰζ Α ε ᾽ 3 ᾿ 

ταχὺ ἐλαύνειν ἐπιδείξαις τοὺς ἱππέας. ὃ Οὺ μέντοι 
ΒῚ -ἪὋ- [οὶ ΒῚ Ἢ 

ἀγνοῶ, οτι, ἣν μὲν πιστεύωσι δυνήσεσθαι ταχὺ 
᾽ Π 2} ε ᾽ ΒῚ δὰ 3ιν «- 5 

ἐλχύνειν, πάνυ ἂν ἡδέως ἐπιδεέξαιντο" ἣν δὲ ἀ{ιε- 



00 γὼ ΟΕ ΟΤΌ 

᾿ότητοι ὦσιν, ὁρᾷν χφὴ, ὅπως μὴ οἵ πολέμιοι χὺ- 
τοὺς τοῦτο δρᾷν ἀναγκάσουσιν 9 Ἔν ΡῈ μὴν τοῖς 

δοκιμασίαις ἢ μὲν τάξις ἐἸΟΗΤΟΝ ἢ μεϑ' ἧς ἂν καάλλι-- 

στὰ ἱππάζοιντο. ἪΝ δὲ ὃ ἡγούμενος, ἢν περ ἔχη δυ- 
γατὸν ἵππον, ἐν τῷ ἔξωϑεν ἀεὶ στίχῳ περιφέρηται, 
οὕτως αὐτὸς μὲν ἀεὺ ταχὺ ἐλᾷ, καὲ οἵ σὺν αὐτῷ ξξω- 

ϑὲν γι} ἡνόμενοι πάλιν αὖ ταχὺ ἐλῶσιν: ὥστε ἢ μὲν 

δουλὴ ἀεὶ τὸ ταχὺ ἐλσννο ΜΕΡῸν ϑεάσεται, οἵ δὲ ὅτ- 
ποι οὐκ ἀπεροῦσιν, ἐν μέρει ἀναπαυόμενοι. 10 Ὅταν 

γε μὴν. ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ ἡ ἤ ἐπύδεϊξις ἢ ῆ; καλὸν μὲν οὔ- 

τῶ πρῶτον ΜΠΥΜΣ ὡς ἂν ἐπὶ μετώπου ἐμπλήσαν- 

τὲς ἵππων τὸν ἱππόδρομον ἐξελάσειαν τοὺς ἐκ τοῦ 

μέσου ἀνθρώπους. τι Καλὸν δὲ, ἐπεὶ αἷ φυλαὶ ἐν 
τῇ ἀνθιππασίᾳ φεύγουσέ τὲ ἀλλήλους καὶ διώκουσι 
ταχέως, ὅταν οἱ ἵππαρχοι ἡγῶνται ταῖς πέντε φυλαῖς, 
ἑκατέρας διελαύνειν τὰς φυλὰς δὲ ἀλλήλων. Ταύτης 

γὰρ τῆς ϑέας τό τὸ ἀντιμετώπους προσελαύνειν ἀλ- 

λήλοις, γοργόν" τὸ τε διελάσαντας τὸν ἱππόδρομον 
ἀντίους πάλιν στῆναι ἀλλήλοις, σεμνόν. 12 Καὶ τὸ 
ἀπὸ σάλπιγγος αὖ τὸ δεύτερον ϑᾶττον ἐπελαύνειν, 

καλόν. Στάντας δὲ ἤδη, τὸ τρίτον αὖ ἀπὸ τῆς σάλ- 
πιγγος χρὴ τάχιστα ἀλλήλοις ἐπελαύνειν, καὶ διελά- 

σαντας, εἰς κατάλυσιν ἤδη ἐπὶ φάλαγγος ἅπαντας 
καταστάντας, ὥσπερ εἰώϑατε, πρὸς τὴν βουλὴν προς- 
ἐλαύνειν, τό Ταῦτά μοι δοκεῖ πολεμικώτερά τὲ φαί- 

νι Ν ͵ : . διὰ ᾿ ᾿ - νεσϑαι ἂν καὶ καινότερα. Τὸ δὲ βραδύτερον μὲν τῶν 
Γ ) ι 88 ἡ ΒΟ! Γ ) [ Ἂ» 

φυλάρχων ἐλαύνειν, τὸν δ᾽ αὐτὸν τρόπον ἐκείνοις 
. 32 2) ε Π] [4 ἢ Σ 

ἱππεύειν, οὐκ ἄξιον ἵππαρχίας. τά Ὅταν γε μὴν ἐν 

τῷ ἀποκαότω ἐν ᾿ἀκαδημίᾳ ἱππεύειν δέῃ, ἔχω τὰδε νι ἸΟ  Οτῷ 8 «χύΉ Μίῃ ἢ) ὃχ 
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παραινέσαι" εἰς μὲν τὸ μὴ ἀποκρούεσθαΐ ποτε τῶν 
ἵππων, ὑπτίους ἀναπεπτωχότας ἐλαύνειν" εἰς δὲ τὸ 
μὴ πίπτειν τοὺς ἵππους, ὑπολαμβάνειν ἐν ταῖς ἄγα- 
στροφαῖς. Τιὶ μέντοι ὀρϑὰ ταχὺ ἐλαύνειν χρή" οὔ- 
τῶ γὰρ τὸ ἀσφαλὲς καὶ τὸ καλὸν ϑεάσεται ἣ βουλή. 

Ολν.ν. κι Ἔν γε μὴν ταῖς πορείαις ἀεὶ δεῖ τὸν 

ἵππαρχον προνοεῖν, ὅπως ἀναπαὺῃ μὲν τῶν ἵππω» 
τὺς ἕδρας, ἀναπαύῃ δὲ τοὺς ἱππέας τοῦ βαδίζειν, 

μέτριον μὲν ὀχοῦντα, μέτριον δὲ πεζοποροῦντα. Τοῖ 
δὲ μετρίου ἐννοῶν οὐκ ἂν ἁμαρτάνοις" αὐτὸς γὰρ 
μέτρον ἕκαστος τοῦ μὴ λαϑεῖν ὑπερπογοῦντας. 2 Ὃ- 

τὰν μέντοι, ἀδήλου ὄντος, εἰ πολεμίοις ἐντεύξη, πο- 
ρεὐῃ που, κατιὶ μέρος χρὴ τὰς φυλὰς ἀναπαύειν. 
Χαλεπὸν γὰρ, εἰ πᾶσι καταβεβηκόσι πλησιάσειαν οἵ 
πολέμιοι. 2 Καὶ ἢν μέν )ε διὰ στεγῶν ὁδῶν ἐλαύ- 
γῇ, ἀπὸ παραγγέλσεως εἰς κέρας ἡγητέον" ἢν δὲ πλα- 
τείαις ἐπιτυγχάνῃς ὁδοῖς, ἀπὸ παραγγέλσεως αὖ 
πλατυντέον τῆς φυλῆς ἑκάστης τὸ μέτωπον" ὅταν 
γε μὴν εἰς πεδίον ἀφικνῆσϑε, ἐπὶ φάλαγγος πάσας 

τὰς φυλάς. ᾿“γαϑὸν γὰρ, καὶ μελέτης ἕνεκα ταῦτα 
ποιεῖν, καὶ τοῦτο ἥδιον, διαπερᾶναι τὰς ὁδοὺς, ποι- 

κέλλοντας ἱππικαῖς τάξεσι τὸς πορείας. 4 Ὅταν μέν- 

του ἕξω τὼν ὁδῶν διὰ δυσχωρίας ἐλαύνητε, μάλα χρὴ- 
σιμὸν καὶ ἐν πολεμίᾳ καὶ ἐν φιλίᾳ προελαύγειν τῆς 
φυλῆς ἑκάστης τῶν ὑπηρετῶν, οἵτινες, ἢν ἀπόροις 
γάπαις ἐντυγχάνωσι, παριόντες ἐ ἐπὶ τὰ εὔπορα, δὴη- 
λώσουσι τοῖς ἱππεῦσιν, ἡ χρὴ τὴν ἐλασίαν ποιεῖ- 

σϑαι, ὡς μὴ ὅλαι αἵ τάξεις πλανῶνται. 5 Ἢν δὲ 

ἐπὶ κινδύνων ἐλαύνητέ που, φρονίμου ἱππάρχου, τὸ 
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τῶν προόδων ἄλλους προόδους διερευνωμένους προη- 
γεῖσθϑαι τὰ τῶν πολεμίων. Χρήσιμον δὲ καὶ πρὸς τὸ 
ἐπιϑέσθαι καὶ πρὸς τὸ φυλάξασϑαι καὶ τὸ ἀναμέ- 

γειν ἐπὲ ταῖς διαβάσεσιν, ὡς μὴ κατακόπτωσι τοὺς 

ἵππους οἱ τελευταῖοι τὸν ἡγεμόνα διώκοντες. Ἴσασι 
μὲν οὖν ταῦτα σχεδὸν πάντες, καρτερεῖν δ᾽ ἐπιμε- 
λόμενοι οὐ πολλοὶ ἐθέλουσι. 

6 προσήκει δὲ ἱππάρχῳ ἔτι ἐν εἰρήνῃ ἐπιμελεῖ-- 
σϑαι, ὕπως ἐμπείρως ἕξει τῆς τε πολεμίας καὶ τῆς 

φιλίας χώρας" ἢν δ᾽ ἄρα αὐτὸς ἀπείρως ἔχῃ, τῶν 
ἄλλων γε δὴ τοὺς ἐπιστημονεστάτους ἑκάστων τό- 

πῶν παραλαμβάνειν. Πάνυ γὰρ διαφέρει ὃ ἡγούμε- 
γος, εἰδὼς τὰς ὅὁδοὺς, τοῦ μὴ εἰδότος" καὶ ἐπιβου-. 

λεύων δὲ πολεμίοις, ὃ εἰδὼς τοὺς τόπους τοῦ μὴ εἰ- 

δότος πολὺ διαφέρει. 7 Καὶ κατασκόπων δὲ, πρὶν 

πόλεμον εἶναι, δεῖ μεμεληκέναι, ὅπως ἔσονται καὶ 
ἐκ πόλεων ἀμφοτέροις φιλίων, καὶ ἐξ ἐμπόρων πᾶ-: 
σαι γὰρ αἵ πόλεις τοὺς εἰσάγοντάς τι ἀεὶ ὡς εὐμενεῖς 

δέχονται" καὶ ψευδαυτόμολον δ᾽ ἔστιν ὅτε χρήσιμοι. 
ὃ Οὐ μέντοι τοῖς γε κατασκόποις δεῖ ποτε πιστεύογ- 
τὰ φυλακῆς ἀμελεῖν , αλλ ἀεὶ οὕτως κατεσχευάσϑαι 

χρὴ, ὥσπερ ἣν ἥξοντες εἰσηγγελμένοι ὦσιν οἱ πολέ- 

μίοι. Καὶ γὰρ, ἣν πάνυ πιστοὶ ὦσιν οἵ κατάσκοποι, 
χαλεπὸν ἐν καιρῷ ἀπαγγέλλειν" πολλὰ γὰρ ἐν πολέ- 
μῳ τὰ ἐμπόδια ἐμπίπτει. ο Τάς γε μὴν ἐξαγωγὰς 
τοῦ ἱππικοῦ ἧττον ἂν οἵ πολέμιοι αἰσϑάνοιντο, εὗ, 
ἀπὸ παραγγέλσεως γίγνοιντο μᾶλλον, ἢ εἰ, ἀπὸ κή- 
ρυκος ἢ ἀπὸ προγραφῆς. ἀγαϑὸν οὗν καὶ τὸ πρὸς 
τῷ διὰ παραγγέλσεως ἐξάχειν, τὰ δεκαδάρχους κα- 
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ϑιστάναι, καὶ τοῖς δὲ δεκαδάρχοις πεμπαδάρχους, 
[ἀὲ ᾽ ᾽ ἵγα ὡς ἐλαχίστοις ἕκαστος παραγγέλλῃ, καὶ τὸ μέ- 
τῶπον δὲ ὅπως μηκύνοιεν ἂν τῆς τάξεως ἀταράκτως 
οὗ πεμπάδαρχοι παράγοντες, ὅπότε τούτου καιρὸς 

« " ᾿ ν 

εἴη. 10 Ὅταν γε μὴν προφυλάττειν δέῃ, ἐγὼ μὲν 
ἀεὶ ἐπαινῶ τὰς κρυπτὰς σκοπιάς τε καὶ φυλακάς" 

᾿ “ Υ "Ὁ 

οὕτω γὰρ ἅμα μὲν τῶν φίλων φυλακαὶ γίγνονται, 
᾿ο - ᾿ 
μα δὲ τοῖς πολεμίοις ἐνέδραι κατασκευάζονται 

"Ὁ Ν 2 Ἃ ᾿ ΄ ἀντοπ 3 11 Καὶ αὐτοὶ μὲν δυσεπιβουλευτότεροΐ εἰσιν ἀφα- 
γεὶς ὄντες, τοῖς δὲ πολεμίοις φοβερώτεροι. Τὸ γὰρ 
γον, τ μὴ ον ἢ Ἃ τ! 2 δον, Χ εἰδέναι μὲν, ὅτι εἰσέ που φυλακαὶ, ὅπου δ᾽ εἰσὲ καὶ 
ὅπόσαι, μὴ εἰδέναι, τοῦτο ϑαῤῥεῖν μὲν κωλύει τοὺς 
πολεμίους, ὑποπτεύειν δὲ ἀναγκάζει πάντα τὰ χω- 

Υ ᾿ ες δὲ Ἂ Ἃ οἷ 27 Ἃ τι ὃ ρα" αἵ δὲ φανεραὶ φυλακαὶ δῆλα ἔχουσι καὶ τὰ δει- 
᾿ 2 -“ Ν ᾿ -» . ᾿ ; 

νι καὶ τὰ εὐϑαροῆ. ι2 Ἔτι δὲ τῷ μὲν κρυπτὰς ἔχον- 

τι φυλακὰς ἐξέσται μὲν, φανεροῖς ὀλίγοις ἔμπροσθεν 
τῶν κρυπτῶν φυλίττοντα, πειρᾶσθαι τοὺς. πολε- 

μέους εἰς ἐνέδρας ὑπάγειν. “Ἱγρευτικὸν δὲ καὶ, ὅπι- 
υϑὲν τῶν ̓ πρυπτῶν ἄλλοις φανεροῖς ἔστιν ὅτε φυλάτ- 
τειν" χαὶ τοῦτο γὰρ ἐξαπατητικὸν τῶν πολεμίων 
ς , - , 3 , 3 ; " ͵ ὁμοίως τῷ πρόσϑεν εἰρημένῳ. τ ᾿Δλλὰ μὴν φρονί- 
μου γὲ ἄρχοντος καὶ τὸ μὴ ποτε κινδυνεύειν ἑκόντα, 
πλὴν ὅπου ἂν πρόδηλον ἢ ἢ, ὅτι πλεῖον ἕξει τῶν πο- 

λεμίων. Τὺ δὲ ὑπηρετεῖν τὰ ἥδιστα τοῖς πολεμίοις, 
προδοσία τῶν ξυμμάχων δικαίως ἂν μᾶλλον ἢ ἂν- 
δροία κρίνοιτο. 14 “Σῶφρον δὲ καὶ τὸ ἐκεῖσε ὁρμᾷν, 
ὅπου ἂν ἀνϑενὴ τὰ τῶν πολεμίων ῇ, κἀν πρόσω ὄντα 

τυγχάνῃ. Τὸ γὰρ σφόδρα πονῆσαι ἄκιν δυνότερον ἢ ἢ 
" « ᾿ 5 ᾿»» [᾿«} ᾿ » 

πρὸς τοὺς κοείττους ἀγωγίζεσϑαι. χ.9 Ἣν δὲ πὴ εἰς 



104 Ψ ἃ το Ε ἢ δ ὦ 

μέσον φιλίων τειχέων εἰσίωσιν οὗ πολέμιοι, κἂν πε» 
ὃ᾽ ᾿ } - 

λὺ κρείττους ὄντες, καλὸν μὲν ἐντεῦϑεν ἐπιχειρεῖν, 

ὁποτέρωϑι ἂν λελήϑης παρών" καλὸν δὲ καὶ ἅμα 
[ 4 ῳ 

ἀμφοτέρωϑεν. Ὅταν γὰρ οὗ ἕτεροι ἀποχωρῶσιν, οἵ 
ἐκ τοῦ ἐπὶ ϑάτερα ἐλαύνοντες ταράττοιεν μὲν ἂν τοὺς 

3 

πολεμίους, σώζοιεν δ᾽ ἂν τοὺς φίλους. 16 Καὶ τὸ 

μὲν διὰ κατασκόπων πειρᾶσθαι εἰδέναι τὰ τῶν πο- 
λεμίων, πάλαι εἴρηται ὡς ἀγαϑόν ἐστιν " ἐγὼ δὲ πᾶν- 

’ τ -Ὁ τῶν ἄριστον νομίζω εἶναι, τὸ αὐτὸν πειρᾶσϑαι, ἢν 
ἢ ποϑὲν ἐξ ἀσφαλοῦς, ϑεώ ν τοὺ λεμίου ἢ ἐξ ἀσφαλοῦς, ϑεώμενον τοὺς πολεμίους 
9 Ὁ 2 ς Υ Ἃ Υ ι “Ὁ 
ἀϑοεῖν, ἣν τι ἀμαρτάνωσι. 17 Ιζαν τὸ μὲν κλαπῆ- 

γαν δυνατὸν πέμπειν χρὴ τοὺς ἐπιτηδείους κλέψον- 
. 4, να ο 2 ω 2 Ι Α "5 

τας, τὸ δὲ ἁἀρπασϑῆγναι ἐγχωροῦν, ἐφιέναι τοὺς ἀρ-. 
Γ 2. " ᾿ Ὁ Υ͂ 

πάσοντας. Ην δὲ, πορευομένων ποι τῶν πολεμίων, 
»"ὃὟ 5 -ο“΄ 3 28 

ἀπαρτἧταί τι ἀσθενέστερον τῆς αὐτοῦ δυνάμεως, ἢ 
ς 32 " 

ϑαῤῥοῦν ἀποσκεδαννύηται, οὐδὲ ταῦτα χρὴ λανϑά- 
9... ᾿ Ὡ 3 ’ Π Φ ᾿ 

γεὺν" ἀεὶ μέντοι τῷ ἰσχυροτέρῳ τὸ ἀσϑεγεστερον ϑήηπ- 

ρον. τὸ Δυνατὸν δὲ προσέχοντι τὸν γοῦν ταῦτα κα- 
ταμανϑάνειν" ἐπεὶ καὶ τὰ βραχυγνωμονέστεραι ἂν- 
ϑρώπου. ϑηρία οἵ τε ἴκτινοι δύνανται, ὃ ἂν ἀφύ- 
λακτον ῇ, ἀφαρπάσαντες εἷς τὸ ἀσφαλὲς ἀποχωρεῖν, 
πρὶν ληφϑῆναυ" καὶ οἵ λύκοι δὲ τά τε ἐρημούμενα 

φυλακῆς ἀγφεύουσι, καὶ τὶ ἐν τοὶς δυσοράτοις κλε- 

πτουσι. 10 Καν μεταϑέων γέ τις ἐπιγίγνηται πὕων, 
ἣν μὲν ἥπτων ἢ, τούτῳ ἐπιτίϑεται" ἢν δὲ κρείττων, 
ἀποσφάξας ὃ τι ἂν ἔχη, ἀποχωρεῖ. Ὅταν τὲ γε φυ- 
λακῆς καταφρονήσωσι λύκοι, τάξαντες ἑαυτῶν τοὺς 

μὲν ἀπελαύνειν τὴν φυλακὴν, τοὺς δὲ ἁρπάζειν, οὔ- 
τω τὰ ἐπιτήδεια πορίζονται. 20 Θηρίων γε μὴν δυ-᾿ 

ν. 
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, ᾿ -“ ᾿ οἴ. "» ΓῚ 

ναμένων τὸ τοιαῦτα φρονίμως ληΐζεσϑαι, πῶς οὐχ 
ἄνϑρωπόν γε ὄντα εἰκὸς σοφώτερον τούτων φαΐνγε: 

[4Ἱ ᾿ Ἵ 3 ΠῚ ’ φΦ' 39 5 “ἡ 

σϑαι, ἃ καὶ αὐτὰ τέχνῃ ὑπ ἀνϑρώπου αλίσκεται; 
3 -« γ ι 5ω" ς - 9 

σύν Σ ΜΚακεῖνό γε μὴν εἰδέναι ἱππικοῦ ἂν- 
Π τ }ν “ ι «" Ἃ Εν ες Υ 

δοὺς, ἐκ πόσου ἂν ἵππος πεζὸν ἕλοι, καὶ ἐξ ὁπόσου 
-“΄ Γ -ὖῸΣἵὟ 5] 

βοαδεῖς ἂν ἵπποι ταχεῖς ἀποφύγοιεν. ᾿Ἱππαρχικὸν 

δὲ καὶ χωρία γιγνώσκειν, ἔνϑα πεζοὶ κρείττους ἵπ- 
πέων, καὶ ἔνϑα πεζῶν κρείττους ἱππεῖς. 2 Χρὴ δὲ 

(ηχανητικὸν εἶναι, καὶ τοῦ πολλοὺς μὲν φαΐνεσϑαι 
Α 232η}} 6 Π Ι͂ 39 2η 7 Α 

τοὺς ὀλίγους ἵἹππέας, πάλιν δ΄ ὀλίγους τοὺς πολ- 
λούς" καὶ τοῦ δοκεῖν παρόντα μὲν ἀπεῖναι, ἀπόντα 
δὲ παρεῖναι" καὶ τοῦ μὴ τὰ τῶν πολεμίων μόνο» 

΄ ᾿ ἀδει, 9 ι ε . « -ς , 
κλέπτειν ἐπίστασθαι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἑαυτοῦ ἵππέας 
ο »ο-οο 

ἅμα κλέπτοντα ἐξ ἀπροσδοκήτου τοῖς πολεμίοις ἐπι- 
“ἦχ3 ᾿ 

τίϑεσθϑαι. 2. .4γαϑὸν δὲ μηχάνημα καὶ τὸ δύνασθαι, 
[“Ἱ οὖ »“΄73«Ἥ 

ὅταν μὲν τὰ ἑαυτοῦ ἀσϑενῶς ἔχῃ, φόβον παρασκευ- 
"»-- ε -Ὁ ε ϑι δα 

άζειν τοῖς πολεμίοις, ὡς μὴ ἐπυϑῶνται" οταν δ᾽ ἐῤ- 
ΩΣ "-ὉΌ΄ - - 

ῥωμένα, ϑάρσος αὑτοῖς ἐμποιεῖν, ὡς ἐγχειρῶσιν. 
τ « .»-“ ͵ 

Οὕτω γὰρ αὐτὸς μὲν ἂν ἥκιστα κακῶς πάσχοις, τοὺ 
2 ᾿] 

δὲ πολεμίους μάλιστ᾽ ἂν ἁμαρτάνοντας λαμβάνοις. 

4 “Ὅπως δὲ μὴ προστάττειν δοκῶ ἀδύνατα, καὶ γρά- 
ψω, ὡς ἂν γίγνοιτο τὰ δοκοῦντα αὐτῶν χαλεπώτατα 
εἶναι. Τὸ μὲν τοίνυν μὴ σφάλλεσθαι ἐγχειροῦντα 

;: ᾿ Ὄ ) “ 

διώκειν ἢ ἀποχωρεῖν, ἐμπειρία ποιεῖ ἵππων δυνά- 
-Ὁ 2 ΕλῚ .] 

μεως. Πῶς δ᾽ ἂν ἐμπείρως ἔχοι; Εἰ προσέχοι τὸν 
γοῦν ἐν ταὶς μετὰ φιλίας ἀνϑιππασίαις, οἷα ἀπο- 

βαΐνουσιν ἐκ τῶν διώξεών τὲ καὶ φυγῶν. δ Ὅταν 
᾿ Ι Ἁ « ᾽ . Ἵ . . 

μέντον βούλῃ τοὺς ἱππέας πολλοὺς φαίνεσϑαι, ἕν μ83 
»Ὥ»Σ᾿ ε ΜῸ 27 » ΠΩ ἡ εν -»"η 

πρῶτον ὑπαρχέτω, ἤνπερ ἐγχωρῇ, μὴ ἐγγὺς τῶν πο- 



[06 ΠῈ ΟΕΡΙΟΙΟ 
Ὁ “ Ὁ 

λεμίων ἐγχειρεῖν ἐξαπατᾷν" καὶ γὰρ ἀσφαλέστερο» 
Ἃ ϑ9 Ι 2. ἐεὸ 

τὸ πρόσω καὶ ἀπατητικώτερον. ᾿ἔπειτα δὲ χρὴ εἰδέ- 
[4] ϑ2Ω., διοι Μν Ἃ Υ͂ ὶ δ , 

ναι, ὅτι ἀϑρύοι μὲν ἵπποι πολλοὶ φαίνονταν διὰ τὸ 
ἢ ω Ι Υ 3 3 Υ : μέγεϑος τοῦ ζώου" διασπειρόμενοι δ᾽ εὐαρίϑμητοι 

32, 3. 3231 Ὡ γ ἐς , - ψίνοντοι. 6 Ἔτι δ᾽ ἂν πλεῖόν σοι τὸ ἱππικὸν τοῦ 
ὄντος φαίνοιτο, εἶ τοὺς ἱπποχύμους εἰς τοὺς ἱππέας 

ἐγισταΐης, μάλιστα μὲν δόρατα, εἰ δὲ μὴ, δμοιὰ 
δόρασιν ἔχοντας, ἣν τε ἑστηκὸς ἐπιδεικγύῃς τὸ ἵππι:- 

,ὔ ὃ -Ὁ 

κὸν, ἣν τὲ παράγῃς " ἀνάγκη γὰρ, τὸν ὕγκον τῆς 
ἘῸΝ οὕτω μείζω τε καὶ πυκχγότερον φαΐνεσϑαι. 

}1 

ν» Ἢν δ᾽ οὖ τοὺς πολλοὺς ὀλίγους δοκεῖν εἶναι, ἣν 

μέν σοι χωρία ὑπάρχῃ, οἷα συγκρύπτειν, δῆλον ὃ ὅτι, 
τοὺς μὲν ἐν τῷ φανερῷ ἔχων, τοὺς δ᾽ εἰς τὸ ἄδηλον 
ἀποκρύπτων, κλέπτοις ἂν τοὺς ἱππέας" ἣν δὲ πᾶν 
καταφανὲς ἢ τὸ χωρίον, δεκάδας χρὴ στοιχούσας 
ποιήσαντα, διαλειποῦσας παράγειν" καὶ τοὺς μὲν 
πρὸ τῶν πολεμίων ὑππέας ἑκάστης δεκάδος ὀρϑὰ τὰ 

Ι͂ δόρατα ἔχειν, τοὺς δ᾽ ἄλλους ταπεινὰ καὶ μὴ ὕπερ- 
φανῆ. 8 Φοβεῖν γε μὴν τοὺς πολεμίους καὶ ψευδε-- 
γέδρας οἷόν τε καὶ ψευδοβοηϑείας καὶ ψευδαγγελέας" 

ποιοῦντα. Θαρσοῦσι δὲ μάλιστα πολέμιοι, ὅταν τοῖς 
ἐναντίοις πράγματα καὶ ἀσχολίας πυνϑάνωνται. 
4. Τούτων δὲ γεγραμμένων, μηχανᾶσθαι αὐτὸν χρὴ 
πρὸς τὸ παρὸν ἀεὶ ἀπατᾷν " ὄντως γὰρ οὐδὲν κερδα- 
λεώτερον. ἐν πολέμῳ ἀπάτης" 10 ὅπότε γὲ καὶ οἱ 

- [“ὲ Υ͂ Ἁ . ὦ { ΕΣ οὖ 

παῖδες, ὅταν παίζωσι, ποσὶ δὲ ἃ δύνανται ἁπατᾷν 
ν 3 προΐίσχοντες, ὥστε, ὀλίγους τ᾽ ἔχοντες, πολλοὺς δο- 

χεῖν ἔχειν, καὶ πολλοὺς προέχοντες, ὀλίγους φαῖΐνε- 
’ »ἍοΣ᾿ Ἵ - - 

σϑαι ἔχειν. Πῶς οὐκ ἄγδρες 7, τῷ ἐξαπατῶν προς: 
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᾽ ᾿ Ὁ Υ͂ .ϑΑ,ἍἉ -Ὁ -᾿ 

ἐοντὲς τὸν νοῦν, δύναιντ᾽ ἂν τοιαῦτα μηχανᾶσθαι; 
39 ᾿ “Ὁ " ἊῚ 

11 Καὶ ἐνθυμούμενος δ᾽ ἂν τὸ ἐν τοῖς πολέμοις πλευ- 
ει! ᾽ 4᾿ “- ᾿] 

γεκτήματα εὕροι ἄν τις τὶ πλεῖστα καὶ μέγιστα σὺν 
[ ᾿Ὶ 2 2) 

ἀπάτῃ γεγενημένα. (Ων ἕνεκα ἢ οὐκ ἐγχειρητέον ἀρ" 
»Σ“᾿. 

χειν, ἢ τοῦτο σὺν τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ καὶ παριὶ ϑεῶν 
“-7ἦ 2 -" Γ 

αἰτητέον δύνασϑαι ποιεῖν, καὶ αὐτῷ μηχανητέον. 
τ ι 5 “᾽ 

12 Οἷς δὲ ϑάλαττα πρόσεστιν, ἀπατητικὸν καὶ τὸ 
πλοῖα παρασκευαζόμενον πεζῇ τι πρᾶξαι, καὶ τὸ πε- 
ζ) προσποιούμενον ἐπιβουλεύειν, κατὰ ϑάλατταν 
ἐπιχειρῆσαι. κι ἹΙππαρχικὸν δὲ καὶ τὸ διδάσκειν τὴν 
πόλιν, ὡς ἀσϑενὲς τὸ πεζῶν ἔρημον ἱππικὸν πρὸς τὸ 
δ. 3 εἹ Ἁ 3» «ς ᾿Ὶ ᾿ Ἃ ᾿ 

ἅμ᾽ ἵπποις πεζοὺς ἔγον. ᾿Ιππαρχικὸν δὲ καὶ, τὸ λα- 
9 »" - 2] ᾿ ᾽ 

βόντα πεζοὺς, αὐτοῖς χρῆσϑαι. Ἔστι δὲ πεζοὺς οὐ 
7 ) Υ͂ 5] ι 4 5", «' 5 Γ 

μόνον ἔν τούτοις, ἀλλὰ καὶ ὄπισϑεν ἵππὼν ἀποχρυ- 

ψασϑαι" πολὺ γὰρ μείζων ὃ ἱππεὺς τοῦ πεζοῦ. 
ω- [4 

14 Ταῦτα δὲ πάντα ἐγὼ, καὶ ὅσα πρὸς τούτοις τὶς 

μηχανήσεται, ἢ βίᾳ 1) τέχνη αἱρεῖν τοὺς ἐναντίους 
βουλόμενος, σὺν τῷ ϑεῷ πράττειν συμβουλεύω;, ἵνα 

καὶ τὴν τύχην συνεπαινῇ, ϑεῶν ἵλεων ὄντων. 15 Ἔστι 
«ς 

δὲ ὅτε πιάνυ ἀπατητιχὸν καὶ τὸ λίαν φυλαπτιχὸν προς- 
ποιήσασϑαι εἰναι καὶ μηδαμῶς φιλοκίνδυνον" τοῦ- 
τὸ γὰρ τοὺς πολεμίους πολλάκις προάγεται, ἄφυλα- 
κτοῦντας μᾶλλον ἁμαρτάνειν. Ἢ δὲ ὅπαξ δόξῃ τις 

ἘΠ. Ἵ « , 

γιλοκένδυνος εἶναι, ἔξεστι, καὶ ἡσυχίαν ἔχοντα, προς- 
ἕ ᾿ - -. 

τοιούμενον δὲ πράξειν τι, πράγματα τοῖς πολεμίοις 
παρέχειν. 

᾿ ᾽ ᾿ ΡΥ ἃ. 

(ὐλνΟ.  . κι ἀλλὰ γὰρ οὐδὲν ἄν τις δύναιτο πλά- 
- Υ ΕῚ ξ 

σαι, οἷον βούλεται, εἰ μὴ, ἐξ ὧν γε πλάττοιτο, παρε- 

σχευασμένα εἴη, ὡς πεΐϑεσθϑαι τῇ τοῦ χειροτέχνον 



109 .ἘΈΊΟΡ α} 
Π ϑ9ωυ.υ .- ε] Ἐς 3 ὃ - 5 4 4 ϑ- [τ 

γνώμῃ; οὐδὲ γοῦν αὖ ἐξ ἀνδρῶν, εἰ μὴ σὺν ϑεῷ οὐ- 
τω παρεσκευασμένον ἔσονται, ὡς φιλικῶς τε ἔχειν 

᾿ ἵ » οὖἫὋ 32 

πρὸς τὸν ἄρχοντα, καὶ φρονιμώτερον σφῶν αὐτὸν» 
« τυ Ὁ , 

ἡγεῖσθαν περὶ τῶν πρὸς τοὺς πολεμίους ἀγώνων. 

“ Εὐνοϊκῶς μὲν οὖν ἔχειν καὶ ἐκ τῶνδε εἰκὸς τοὺς 
3 ε 3 
ἀρχομένους, ὅταν φιλοφρόνως τις ἔχη πρὸς αὐτοὺς 

-Ὁ « νυ 

καὶ προνοῶν φαίνηται, ὁπὼς τε σἵτον ἕξουσι, καὶ 
ες 9 Ὁ τ 5 Ι ᾿ ᾿ ὁπῶς ἀσφαλῶς μὲν ἀποχωρήσουσι, πεφυλαγμένως δὲ. 
3 Υ͂ 39 : “Ὁ - Α Ἂ 

“ναπαύσονται. ὅ δν δὲ ταῖς φρουραῖς χρὴ καὶ χι- 
λοῦ καὶ σκηνῶν καὶ ὑδάτων καὶ φυλακῶν καὶ τῶν 
2 2 ’ Π 5 2 Υ͂ ᾿) ἄλλων ἐπιτηδείων φανερὸν εἶναι ἐπιμελούμενον, καὶ 

ω ϑ Ὁ - 3 

σρονοοῦντά τὲ καὶ ἀγρυπνοῦντα ἕνεκα τῶν ἀρχομέ- 
με 

γων. Καὶ ὅταν γ8ὲ πλὲον ἔχη τι, τὸ μεταδοῦναν κερ- 
Υ̓ 3 

δαλέον τῷ προεστηκότι. 4 Ἥκιστα δ᾽ ἂν καταφρο- 
- ἤ - 

γνοῖεν ἄρχοντος, ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν, εἰ, ὅπόσα 
2 3 ω- ’ ἐκείνοις παραινοίη, αὐτὸς ταῦτα βέλτιον ἐκείνων 

-Ὁ 3 ΎὝ - 3 Ὁ 

φαΐνοιτο ποιῶν. ὃ “Αρξάμενον οὖν δεῖ ἀπὸ τοῦ ἄνα- 
βαίνειν ἐπὶ τοὺς ἵππους, πάντα τὰ ἐν ἱππικῇ μελε- 

- ε -Ὁ “ 

τὰν, ὅπως δρῶσι τὸν ἄρχοντα δυνάμενον ἐπὶ τοῦ ἵπ- 
χ ἢ ΕΣ - ω Ἀ ι. Ἔ που καὶ τάφρους ἀσφαλῶς περᾷν, καὶ τειχία ὕπερα- 

5.2 5», 5 

κροίξειν, καὶ ἀπ ὄχϑων καταΐρειν, καὶ ἀκοντίζειν ἵκα- 

γῶς " πάντα γὰρ ταῦτα προκόπτει τι εἰς τὸ μὴ κατα- 
-Ὁ . »ο-“ 

φρονεῖσϑαι. Ὁ Ἣν δὲ δὴ καὶ πράττειν γνῶσιν ἐπι- 
στάμενόν τε καὶ δυνάμενον παρασχευάζειν, ὡς ἂν 

ἤ “-“ο““ Ρ.Ὶ - 

σελέον ἔχοιεν τῶν πολεμίων, πρὸς δὲ τούτοις κἂν ἐκεῖ»- 
Υ 3 « Ὁ 37 3 ΦᾺΝ 535. .Ἂυ"νὖ 2 2 γὸ λάβωσιν εἰς τὴν γνώμην, ὡς οὔτ᾽ ἂν ξικῇ οὔτ 

γ .ο-Ὁ ,Γ Π Φ Ὁ Υ͂ 3 ὍΝ ΓΕ 

ἄνευ ϑεῶν οὔτε παρὰ τὰ ἵνερὰ ἡγησαιτ ἂν ἐπὶ πολε- 
΄ - Ὁ Ὁ) 

μίους, πάντα ταῦτα πυϑανωτέρους τῷ ἄρχοντι τοὺς 
32 Υ “Ὁ 

ἀρχομένους ποιεῖ. 
. 
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Ολν. ὙΠ]. 1 αντὶ μὲν οὖν προσήκει ἄρχοντι 
κε" , 9 ᾿ 

φρονίμῳ εἶναι" πολὺ μέντοι τὸν ᾿4ϑηναίων ἵππαρ- 
, "»" Ἁ - Α « |] Ἃ 

τον διαφέρειν δεῖ καὶ τῷ τοὺς ϑεοὺς ϑεραπεύειν, καὶ 
- ἕξ . ὦ τῷ πολεμικὸν εἶναι" ᾧ γε ὑπάρχουσι μὲν ὅμοροι ἂν- 

τίπαλοι ἱππεῖς τε παραπλήσιοι τὸ πλῆϑος, καὶ ὅπλϊ- 
ΕλῚ τ 

ται πολλοί. 2 Κἂν μὲν εἰς τὴν πολεμίαν ἐμβάλλει" 
- ἢ -ἦΣ΄ 2 Γ 

ἐπιχειρῇ ἄνευ τῆς ἄλλης πόλεως, πρὸς ἀμφοτέρους 

τούτους μόνοις ἂν τοῖς ἱππεῦσι διακινδυνεύοι. Ἢν 
᾿ 3 

δὲ οὗ πολέμιον εἷς τὴν “ϑηναίων χώραν ἐμβάλλωσι, 
-Ὕ ἢ δινν, ἀν ὧν ΕΝ 3 Ν ᾿ γ 

πρῶτον μὲν οὐκ ἂν ἄλλως ἔλϑοιεν, εἰ μὴ σὺν ἀλλοις 
τὲ ἱππεῦσι πρὸς τοῖς ἑαυτῶν, καὶ πρὸς τούτοις ὅπλέ- 

, 32 

ταις, ὁπόσοις ἂν οἴονται πάντας ᾿Α'ϑηναίους μὴ ἵκα- 

γοὺς εἶναι μάχεσϑαι. ὅ Πρὸς οὖν τοσούτους πολε- 
᾿ ς “, .-- » 

μίους ἢν μὲν ἢ πόλις πᾶσα ἐπεξίῃ ἀρήξουσα τῇ χώ- 

«α, ἐλπέδες καλαί, ᾿Ἱππεὶς τε γὰρ σὺν ϑεῷ ἀμείτους ς 1 ᾿ ς ᾿ ς 7 θ ΓᾺ Η ᾿ Ὁ) 

Ὁ »" φς -“΄ “Ὁ 

ἢν τις αὑτῶν ἐπιμελῆται ὡς δεῖ, ὅπλῖταΐξ τε οὐ μείους 
- 

ἔσονται, καὶ τὰ σώματα τοΐνυν οὔ χείρω ἔχοντες, καὶ 

τὰς ψυχὰς φιλοτιμότεροι, ἢν ὀρϑῶς ἀσκηϑῶσι σὺν 
- “ κ . πο Κ᾿ - [ 2 » 39 

ϑεῷ. Καὶ μὴν ἐπί γε τοῖς προγόνοις οὐ μεῖον 41ϑη- 
"υ }ν "»-Ὁ ἀρ 6 ᾿ 

γαΐου ἢ “Βοιωτοὶ φρογοῦσιν. 4 Ἢν δὲ ἡ μὲν πόλις 
τρέπηται ἐπὶ τὰ ναυτικὰ, καὶ ἀρκῇ αὐτῇ τὰ τείχη 

Ἱ 

διασώζειν, ὥσπερ καὶ ὁπότε “ακεδαιμόνιοι σὺν ἅπα- 
-- (ὦ( ι 

σι τοῖς “Ελλησιν ἐνέβαλον" τοὺς δὲ ἱππέας ἀξιώσειε 

τά τε ἐκτὸς τοῦ τείχους διασώζειν, καὶ αὐτοὺς μόνους 
διακινδυνεύειν πρὸς πάντας τοὺς ἐναντίους - ἐνταΐ- 

ϑὰ δὴ ϑεῶν μὲν οἶμαι πρῶτον συμμάχων ἰσχυρῶν 
δεῖ, ἔπειτα δὲ καὶ τὸν ἵππαρχον προσήκει ἀποτετε- 

ἐ ΕΙ τ ᾿ ᾿ Υ » λεσμένον ἄνδρα εἶναι. Καὶ γὰρ φρονήσεως δεῖ ποὶ- 
ςο"»“Ἅ ᾿ - Ἁ ’ ἰ ς ΔΝ, ς ΄ 

ἑῆς πρὸς τοὺς πολὺ πλείους, καὶ τόλμης, ὅπότε καὶ» 



{10 ὩΣ ΟΕΕΓΙΟΘΟΙΟ 

ρὸς παραπέσοι. 5. Ζ]εῖ δὲ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ πονεῖ» 
9 - αὐτὸν ἱκανὸν εἶναι. Πρὸς μὲν γὰρ τὸ παρὸν στρά- 

τευμα διακινγδυγεύων, ᾧ μηδὲ ὅλη ἢ ῆ πόλις ϑέλοι ἂἄν- 
τικαϑίοτασϑαι, δῆλον ὅτι πάσχοι ἂν, ὃ τι οἵ κρείτ- 

Υ͂ Ὁ ι 9φῳι » ε ᾿ 2» 6 -Ξ3 
τους βούλοιντο, ποιεῖν δὲ οὐδὲν ἂν ἱκανὸς εἴη. Ὁ Εὲ 

᾿ ᾿ : τι 
δὲ φυλάττοι μὲν τὰ ἔξω τείχους τοσούτοις, ὅσοι σκο- 

πεύειν τε τοὺς πολεμίους ἱκανοὶ ἔσονται, καὶ ἀναχω- 
ρεῖν εἰς τὸ ἀσφαλὲς [τὰ δεόμενα] ὡς ἐκ πλείστου," 
(ἱκανοὶ δὲ καὶ προορᾷν οὐδὲν ἧττον οἵ ὀλέγοι τῶν 
πολλῶν, καὶ φυλάττειν τοίνυν καὶ ἀναχωρεῖν εἰς τὰ 

φίλια οὐκ ἀκαιρότεροι, οὗ μήτε αὑτοῖς μήτε τοῖς ἵπ- 
ποις πιστεύοντες " 1 γὸρ φόβος δεινὸς δοκεῖ συμφύ-. 
λ αξ εἶναι" ) 7 τοὺς μὲν [οὖν] φύλακας ἐκ τούτων 

ἂν τις ποιῶν ἴσως ὀρϑῶς βουλεύοιτο" τοὺς δὲ περιτ- 

τοὺς τῆς φυλακῆς εἶ μέν τις στρατιὰν ἔχειν ἡγήσεται, 

ὀλίγη αὐτῷ φανεῖται" τοῦ παντὸς γὰρ ἐνδεήσεται, 
ὥστε ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς διακινδυνεύειν. Ἢν δὲ ὡς λῃ- 
σταῖς αὐτοῖς χρῆται, πάνυ ἂν, ὧς τὸ εἰκὸς, ἱκανὴν 
τοῦτο πράττειν ἔχοι δύναμιν. ὃ Δεῖ δὲ, ὡς ἐμοὲ δο- 

κεῖ, τοὺς παρεσκευασμένους ἀεὶ ἔχοντα, ὡς ποιεῖν 

τι, μὴ καταφανῆ ὄντα φυλάττειν, ἤν τι ἁμαρτάνῃ 
τὸ τῶν πολεμίων στράτευμα. Ω Φιλοῦσι δὲ πω στῥα- 
τιῶται, ὅσῳ ἂν πλείους ὦσι, τοσούτῳ πλείω ἁμαρτά- 
γειν. Ἢ γὰρ ἐπὶ τὶ ἐπιτήδεια ἐπιμελείᾳ σκεδάνγνυν- 
ται, ἢ πορευομένων ἀταξίᾳ οἵ μὲν προέρχονται, οὗ δὲ 
ὑπολείπονται πλέον τοῦ καιροῦ. τὸ Τιὰ οὖν τοιαῦ-- 
τα ἁμαρτήματα οὗ χρὴ παριέναι ἀκόλαστα, (εἰ δὲ μὴ, 
ὅλη ἡ χώρα στρατόπεδον ἔσται) ἐκεῖνο καλῶς προ- 

ω- Ὁ Χ 

νοοῦντα, ἣν ποιήσῃ τι, φϑάσαν ἀποχωρήσαντα, πρὶν 
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τὸ πολὺ βοηϑοῦν ἐπιγενέσϑαι. 11 Πολλάκις δὲ πο- 

ρευόμεγον. στράτευμα χαὶ εἰς δδοὺς ἔρχεται, ἐν αἷς 
οὐδὲν πλεῖον οἵ πολλοὶ τῶν ὀλίγων δύνανται. Καὶ 
ἐν διαβάσεσί γέ ἐστι τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν, ἄσφα- 
λῶς ἐφεπομένῳ, ταμιεύσασϑαι, ὥστε ὅπόσοις ἂν βού- 
ληταιν τῶν πολεμίων ἐπιτίϑεσθαι. 12 Ἔστι δὲ ὅτε 
καλὸν καὶ στρατοπεδευομένοις καὶ ἀριστῶσι καὶ δει- 

πγοποιουμένοις ἐπιχειρεῖν, καὶ ἐκ κοίτης δὲ ἀνιστα- 
μένοις. Ἔν πᾶσι γὰρ τούτοις ἄοπλοι στρατιῶται γί- 
γνονται, μείονα μὲν χρόνον οἵ ὁπλῖται, πλείονα δὲ 
οὗ ἱππεῖς. τό Σκοποῖς μέντοι καὶ προφυλακαῖς οὔ- 

δέποτε δεῖ παύεσϑαι ἐπιβουλεύοντα. Οὗτοι γὰρ αὖ 
ὑλίγον μὲν ἀεὶ καϑίστανται, πολὺ δὲ τοῦ ἰσχυροῦ 

ἐνίοτε ἀποστατοῦσιν. τά Ὅταν δὲ τὰ τοιαῦτα ἤδη 
καλῶς φυλάττωνται οἵ πολέμιοι, καλόν ἐστι, σὺ» 
᾿ϑεῷ λαϑόντα ἐλϑεῖν εἰς τὴν πολεμίαν μεμεληκότα, οἵ 
τε ἑκασταχοῦ καὶ ποῦ τῆς χώρας προφυλάττουσιν». 
Οὐδεμία γὰρ οὕτω καλὴ λεία, ὧς φυλακαὶ ἢν κρατη- 
ϑῶσι. 15 Καὶ εὐεξαπάτητωι δ᾽ εἰσὶν οἵ φύλακες" 
διώκουσι γὰρ, ὃ τι ἂν ὀλίγον ἴδωσι, νομίζοντες σφί- 
σι τοῦτο προστετάχϑαι. Τὰς μέντοι ἀποχωρήσεις 
σχοπεῖν δεῖ, ὅπως μὴ ἐναντίαν τοῖς βοηϑοῦσι» 
Ν 
ἔσονταί. 

κν. ΥἹ1Π. 1 Τοὺς μέντου μέλλοντας δυγνήσε- 
σϑαι ἀσφαλῶς τὸ πολὺ κρεῖττον στράτευμα κακοῦύρ» 
γεῖν, σαφῶς δεῖ τοσοῦτον διαφέρειν, ὥστε τοὺς μὲν 
ἀσκητὰς φαΐνεσϑαι τῶν πολεμικῶν ἐν ἱπιπικῇ ἔργων, 
τοὺς δὲ πολεμίους ἰδιώτας. 5 Τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη, εἰ 

πρῶτον μὲν, ληΐζεσϑαι μέλλοντες, ἐκπεπονημένοι 
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5" -- ») ΄, 

εἶεν τῇ ἐλάσει, ὥστε δύνασθαι στρατιωτικοὺς πόνους 
᾿« ᾿ - 

ὑποφὲρειν. Οἱ γὰρ πρὸς ταῦτα ἀμελῶς ἕγοντες καὶ 
2 - 

ἵπποι καὶ ὥνδρες εἰκότως ἂν ὥσπερ γυναῖχες πρὸς 
2 5 

ἀνδρας ἀγωγίζοιντο. ὅ Οἱ δὲ γε δεδιδαγμένοι τε καὶ 
3 Π [ἢ -Ὁ- 

εἰϑισμένοι τάφρους διαπηδᾷν, καὶ τειχία ὑπεραί- 
ἈΥ 53.,5. 9 ΄ Ἃ 3. 9 ς ο 

ρεὺν, καὶ ἐπ᾿ ὄχγϑοὺυς ἀνάλλεσθαι, καὶ ἀφ᾽ ὑψηλῶν 
“σφαλῶς κατιέναι; καὶ τὰ κατάντη ταχὺ ἐλαύνεσϑαι, 

οὗτοι δ᾽ αὖ τοσοῦτο διαφέροιεν. ἃ ἂν τῶν ἀμελετήτων. 

ταῦτα, ὅσον πὲρ πτηγοὶ πεζῶν. Οὗ δέ 7ε αὖ τοὺς 

πόδας ἐκπεπονημένοι τῶν ἀτριβάστων πρὸς τραχέα, 
ει ς - α-ᾧ ἰ ῳ 

ὅσον πὲρ ὑγιεῖς χωλῶν" καὶ οἵ γε τῶν τόπων ἔμπει-- 
Α 3 ω- οὖ 

οοι πρὸς τοὺς ἀπείρους τοσοῦτον ἐν ταῖς προελάσεσε 
5] Ι͂ Ἃ ες! -Ὁ 

καὶ ἀποχωρήσεσι διαφέροιεν ἂν, ὅσον περ οἵ δρῶντες 
-οο “-οΣο᾿ὋἕἬ Ἧ Ἃ ο Υ 3 Ψ Γ οι “΄ 

τῶν τυφλῶν. 4 Καὶ τοῦτο δὲ χρὴ εἰδέναι, ὅτι οἵ 
3 ἰ ᾿, Ἁ 

εὐωχούμενοι ἵσπιποι, ἐκπεπονημέγοι δὲ, ὥστε μὴ ἅπο- 
-Ὁ-- Ἐ- 3 

πνίγεσϑαι ἐν τοῖς πόνοις, εὖ παρεσκευασμένον εισί. 
Χρὴ δὲ, ἐπείπερ χαλινοὶ καὶ ἐφίππια ἐξ ἱμάντων ἦρ- 
τημένα ἐστὶ χρήσιμα, μὴ ποτε τὸν ἵππαρχον τούτων 
ἔρημον εἶναι" μικρᾷ γὰρ δαπάνῃ τοὺς ἀποροῦντας 
χρησίμους ἂν παρέχοιτο. 

5. Εἰ δὲ τις νομίζοι, πολλὰ ἔχειν πράγματα, εἰ 

οὕτω δεήσει ἀσκεῖν τὴν ἱππικὴν, ἐνθυμηϑήτω, ὅτι 
οὗ εἰς τοὺς γυμνικοὺς ἀγῶνας ἀσκοῦντες, πολὺ πλείω 

πράγματα καὶ χαλεπώτερα ἔχουσιν, ἢ οἵ τὴν ἱππικὴν 
τὰ μάλιστα μελετῶντες. Ὁ Καὶ γὸὺρ τῶν μὲν γυμνυ- 
κῶν ἀσκημάτων τὰ πολλὰ οὺν ἱδρῶτι ἐκπονοῦνται, 
τῆς δὲ ἱππικῆς τὰ πλεῖστα μεῶ ἡδονῆς. Ὅπερ γὰρ 

2] 2 [] - 

εὐξαιτ᾽ ἄν τις, πτηνὸς γενέσθαι, οὐκ ἔστιν δ τι μᾶλ- 
οὖ ἱ 2 ΓΟ ᾿ Ν 

λον τῶν ἀνϑοωπίνων ξογων ἕοικεν αὐτῷ. 7 Καὶ μὴν 
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3 , - - 93. τ ᾽ν" -᾿ τό γε ἕν πολέμῳ νικᾷν πολλῷ εὐδοξότερον ἢ πυγμῇ 

, ᾿ Υ͂ "Ὁ «ς 

μετέχει μὲν γάρ τι καὶ ἡ πόλις ταὑτης τῆς δόξης " ὡς 
ἡ ὶ ᾿ ΟΥ̓ Ν ΘΕ ͵ , Ὁ δὲ τὰ πολλὰ ἐπὶ τῇ τοῦ πολέμου νίκῃ καὶ εὐδαιμο- 

Υ ε Ἃ ᾿ ἰ - [2] 3 2 535-92 γίῳ οἱ ϑεοὶ τὰς πόλεις στεφανοῦσιν. Ὥστ οὐκ οἰὃ 
ὕ “] , 6), [ω] ΚῚ "»᾽᾿ » 

ἔγωγε, τὸ προσήκει ἀλλ ἅττα μᾶλλον ἀσπκεῖσθϑαν ἢ 
ι ’ 3: -“ὝἽ ᾿ Ἧν ὁ ἥ ὦ ΤΟ ᾿ Γ 

τὰ πολεμικά. ὃ “᾿Εννοεῖν δὲ χρὴ, ὁτι καὶ οὗ κατὺ ϑά- 
λατταν λῃσταὶ, διὰ τὸ πονεῖν ἠσκηκέναι, δύνανταν 
ζῇν καὶ ἀπὸ τῶν πολὺ κρειττόνων. Προσήκει γε μὴν 
καὶ κατὰ γὴν οὐ τοῖς καρπουμένοις τὰ ἑαυτῶν, ἀλλὰ 

"»"ν αὖ δι “ἵν ) : τοῖς στερισκομέγοις τῆς τροφῆς, ληΐζεσϑαι" ἢ γὰρ 
-᾽ ͵ Γ ͵ ἐργαστέον, ἢ ἀπὸ τῶν εἰργασμένων ϑρεπτέον " ἄλλως 

2 ας κα γ ῃ 3 γ. -»" 
δ᾽ οὐ ῥάδιον οὗτε βιοτεύειν οὔτε εἰρήνης τυχεῖν." 

ῳ Ν᾿ »-»"Ὗ“ ν᾿ 9 Ππεμνῆσϑαι δὲ καχεῖνγο χρὴ, μὴ ποτὲ ἐπὶ τοὺς 
, 2 Υ͂ 2» « " γ Ἢ κρείττους ἐλαύνειν, ὄὕπισϑεν ἵπποις δύσβατόν [τι᾿ 

ι « ποιούμενον" οὐ γὰρ ὅμοιον, φεύγοντι καὶ διώκοντν 
Ὁ Δ]. »“ σφαλῆναι. τὸ Ἔτι δὲ βούλομαι ὑπομνῆσαι καὶ τόδε 

φυλάττεσθαι. Εἰσὶ γὰρ τινες, οἵ, ὅταν μὲν ἴωσιν 
ἐπὶ τούτους, ὧν ἂν οἴωνται κρείττους εἶναι, παντά- 
πᾶσιν ἀσϑενεῖ δυνάμει ἕ δρχονταῖι, ὥστε πολλάκις ἕπα- 
ϑον, ἃ ᾧοντο ποιήσειν" ὅταν δ᾽ ἐπὶ τούτους, ὧν ἂν 
σαφῶς ἐπιστῶνται ἥττους ὄντες, πᾶσαν, ὅσην ἂν ἔχω- 

Υ͂ 2! 9 ν ᾿ »“ 

σι, δύναμιν ἄγουσιν. χτ΄κ ᾿Εγὼ δὲ φημι χρῆναι τὰν- 
αντέοα, τούτων ποιεῖν " ὅταν μὲν κρατήσειν οἰόμενος 
ὰ 4 δ 9 ΩΝ ὃ ὡΣ « ὩἊ ἣὦ Τὴ γῇ.» μὴ φείδεσθαι τῆς δυνάμεως, ὅσην ἂν ἔχη. Τὸ 

Α - Ἅ - 3 ᾿ γὰρ πολὺ νικᾷν οὐδενὲ πώποτε μεταμέλειαν παρέ- 
ω »" - 

σχεν. 12 Ὅταν δὲ τοῖς πολὺ κρείττοσιν ἐπιχειρῇ, 
καὶ προγινώσκῃ, ὅτι ποιήσαντα, Ο᾽ τι ἂν δύνηται, 
φευχτέον ἐστὲν, εἰς τὰ τοιαῦτά φημι πολὺ κρεῖττον 
Ὕ . ) ᾿ ᾿ ἢ 
εἶναι, ὀλέγους ἢ πάντας προσάγειν " τοὺς μέντοι ἀπει- 

ΧΕνΝν. Ῥονττ. Η 
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λεγμένους καὶ ἵππους καὶ ἄνδρας τοὺς κρατίστους. 

Τοιοῦτοι γὰρ ὄντες καὶ ποιῆσαν ἄν τι καὶ ὕποχω. 

ρῆσαι ἀσφαλέστερον ἂν δύναιντο. ιτὉ Ὅταν δὲ, πρὸς 

τοὺς χρείττους πᾶντας προσαγαγὼν, ἀποχωρεῖν βού- 

ληται, ἀνάγκη τοὺς μὲν ἐπὶ τῶν βραδυτάτων Ἷ ἵππῶν 

ἁλίσχεσϑαι, τοὺς δὲ καὶ δὲ ἀφιππείαν πίπτειν, τοὺς 

δὲ καὶ διὰ δυοχωρίας ἀπολαμβάνεσθαι" καὶ γὰρ 

πολὺν τόπον χαλεπὸν εὑρεῖν, οἷον ὄν τις δὔξαιτο. 

ιά Ὑπό γε μὴν τοῦ πλήϑους καὶ συμπίπτοιεν ἂν, 

καὶ ἐμποδίξοντες πολλὰ ἂν ἀλλήλους κακουργοῦενς 

Οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ ἵπποι καὶ ἱππεῖς δυνατοὶ καὶ ἐξ αὖ- 

τῶν διαφεύγειν" ἄλλως τε ἂν καὶ μηχανᾶταϊ τις τοὺς Ἷ 

διώκουσι φόβον ἀπὸ τῶν περιττῶν ἱππέων. 15 Σὺμ- 

φόρον δ᾽ εἰς τοῦτο καὶ αἵ ψευδενέδραι" χρήσιμον 

δὲ κἀκεῖνο, τὸ εὑρίσκειν, πόϑεν ἂν οἵ φίλοι ἐξ ἀσφα- 

λοῦς ἐπιφαινόμεγου βραδυτέρους τοὺς διώκοντας πα- 

θέχοιεν- 16 ᾿λλὰ μὴν καὶ τόδε δῆλον, ὡς πόνοις καὶ 

τάχει οὗ ὀλίγοι τῶν πολλῶν πολὺ μᾶλλον 1 ἢ οἵ πολλοὶ 

τῶν ὀλίγων. περιγίγνοιντ' ἄν. Καὶ οὐ λέγω, ὡς, διὰ 

τὸ ὀλίγοι δἶναν, καὶ πονεῖν μᾶλλον δυγήσονται καὶ 

ϑάττους ἔσονται" ἀλλ᾽ ὅτι ὅᾷον εὑρεὺν ὀλίγους, ἢ 

πολλοὺς, τοὺς καὶ τῶν ἵππων ἐπιμελησομένους ὧς 

δεῖ, καὶ αὐτοὺς φρονέμως μελετήσοντας τὴν ἱππικὴν. 

17 “ἵν δὲ ποτε συμβαίνῃ ὰ ἀγωνίζεσϑαι πρὸς πα- 

θαπλησίους ἱππέας, ἐγὼ μὲν οἶμαι οὐκ ἂν χεῖρον εἶτ᾿ 

γαι, εἴ τις δύο τάξεις ἐκ τῆς φυλῆς ποιήσειξ, καὶ τῆς, 

μὲν ὃ φύλαρχος ἡγοῖτο , τῆς δὲ ἄλλης ὅστις ἄριστος, 

δοκοίη εἶναι. ι8 Οὗτος δὲ τέως μὲν ἕποιτο κατ 

οὐρὰν τῆς μετὰ τοῦ φυλάρχου τάξεως " ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺε, 
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ἤδη εἶεν οἵ ἀντίπαλοι, ἀπὸ παραγγέλσεως παρελαύ- 
γοι ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Οὕτω γὰρ οἶμαι καὶ ἐχπλη- 
πτικωτέρους τοῖς ἐχϑροῖς ὃν εἶναι, καὶ δυσμαχωτέ- 
ρους. 10 Εἰ δὲ πεζοὺς ἔχοιεν ἑκάτεροι, καὶ οὗτου 

ἀποκεκρυμμένον ὄπισϑεν τῶν ἵππέων, ἐξαπένης δὲ 
παραφαινόμενοι, καὶ ὁμόσε ἰόντες, δοκοῦσιν ἂν μοι 
τὴν γίκην πολὺ μᾶλλον κατεργάξεσϑαι. Ὁρῶ γὰρ 
τὰ παράδοξα, ἢν μὲν ἀγαϑὰ ἢ, μᾶλλον εὑφραΐνοντα 
τοὺς ἀνθρώπους" ἣν δὲ δεινὰ, μᾶλλον ἐκπλήττοντα. 

.20 Ταῦτα δὲ γνοίη ἄν τις μάλιστα ἐνθυμούμενος, 
ὡς οἵ τε ἐνέδραις ὁ ἐμπίπτοντες ἐχπλήττονται, καὶ ἐὰ 

πολὺ πλείους ὦσι" καὶ, ὅταν πολέμιοι ἀλλήλοις ἂν- 

τικάϑωνται, ὡς πολὺ ταῖς πρώταις ἡμέραις φοβε- 
ρώτατα ἕχουσιν. 21 ᾿Αλλὰ τὸ μὲν διατάξαι ταῦτα, 
οὐ χαλεπόν " τὸ δὲ εὑρεῖν τοὺς φρονίμως καὶ πιστῶς 
καὶ προϑύμως καὶ εὐψύχως παρελῶντας ἐπὶ τοὺς πο- 

λεμίους : τοῦτο ἤδη ἀγαϑοῦ ἃ ἱππάρχου. 22 4εῖ γὰρ 
καὶ λέγειν αὐτὸν ἱκανὸν εἶναι, καὶ ποιεῖν τοιαῦτα, 
ἀφ᾽ ὧγ οἵ ἀρχόμενοι γνώσονται, ἀγαϑὸν εἶναι τό τε 
πείϑεσϑαν καὶ τὸ ἕπεσθαι καὶ τὸ ὁμόσε ἐλαύνειν 
τοῖς πολεμίοις, καὶ ἐπιϑυμήσουσι τοῦ καλύν τι 

ἀκούειν, καὶ δυνήσονται, ὃ ἃ ἂν γνῶσιν, ἐγκαρτερεῖν. 
οὗ Ἐὰν δὲ ποτε αὖ, ἢ φαλάγγων ἀντιτεταγμένων, ἢ) 

χωρίων δκατέροις ὑπαρχόντων ἐν τῷ μέσῳ, τοῖς ἵπ- 
πεῦσιν ἀναστροφαΐ τε καὶ διώξεις καὶ ἀποχωρήσεις 
γίγνωνται, εἰώϑασι μὲν ὡς τὰ πολλὰ ἐκ τῶν τοιοὺ- 
τῶν δρμᾷν μὲν ἐκ τῶν ἀναστροφῶν βραδέως ἀμφότε- 
ροι, τὸ δ᾽ ἐν μέσῳ τάχιστα ἐλαύνειν. “4 Ἢν δὲ τις 
οὕτω προδείξας, ἔπειτα δ᾽ ἐκ τῶν ἀναστροφῶν τα- 

Η, 
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ἵ [ . ᾿ 32 ω- ᾿ 5. νὰ 

γέως τε διώκῃ καὶ ταχέως ἀποχωρῇ; βλάπιειν τ΄ ἂν 

μάλιστα τοὺς πολεμίους δύναιτο, καὶ, ὡς τὸ εἰχός, 
3 “1 3. “2 ἢ 4 ᾿ ἢ . ἜΝ 

ἀσφαλέστατ ἂν διάγοι, ταχὺ μὲν διώκων, ἐν ᾧ ἂν 
3 ᾿) 3 ς Ὡ 4 Δ ω 

ἐγγὺς ἢ τοῦ ἑαυτοῦ ἰσχυροῦ, ταχὺ δὲ ἀποχωρῶν ἀπὸ 

τῶν τοῖς πολεμίοις ἰσχυρῶν. 25 Εἰ δὲ καὶ λαϑεῖ- 

δύναιτο ἀπὸ τῆς τάξεως ἑκάστης καταλιπὼν ἢ τέτ- 

ταρας ἢ πέντε τῶν κρατίστων ἵππων τὲ καὶ ἀνδρῶν, 

πολὺ ἂν προέχοιεν εἰς τὸ ἐπαναστρεφομένοις τοῖς πο- 

λεμίοις ἐμπίπτειν. 
Θ 

σαν. Χ. 1 Ταῦτα δὲ ἀναγιγνώσκειν μὲν καὶ ὀλιγά- 

κις ἀρκεῖ, ποιεῖν δὲ τὸ παρατυγχάνον ἀεὶ αὐτῷ δεῖ, καὺ 

πρὸς τὸ παριστάμενον σκοποῦντα τὸ συμφέρον ἔχπο- 
- Υ Γ ΓΟ, - » ων “ 

νεῖν. Τράψαι δὲ πάντα ὅπύσα δεῖ ποιεῖν, οὐδὲν μᾶλλον 

β οἷόν τέ ἐστιν, ἢ τὰ μέλλοντα πάντα εἰδέναι. ἃ Πάν- 

των δὲ τῶν ὑπομνημάτων ἔμοιγε δοκεῖ κράτιστον εἰς 

ναι τὸ, ὅσα ἂν γνῷ ἀγαϑὰ εἶναι, ἐπιμελεῖσθαι ὡς 

ἂν πραχϑῇ. Ὀρϑῶς δὲ γιγνωσκόμενα οὗ φέρει καρ- 

πὸν, οὔτε ἐν γεωργίᾳ οὔτε ἐν ναυκληρίῳ οὔτε ἐν ἀρ- 

χῆ, ἢν μὴ τις ἐπιμελῆται, ὡς ἂν ταῦτα περαΐνηται. ὦ 

2 Φημὶ δ᾽ ἐγὼ [ταῦτα,] σὺν τοῖς ϑεοῖς χαὶ τὸ 

πῶν ἱππικὸν ὧδ᾽ ἂν πολὺ ϑᾶσσον ἐκπληρωϑῆναι ᾿ 

εἰς τοὺς χιλίους ἱππέας καὶ πολὺ ῥᾷον τοὶς πολίταις, 

εἶ διακοσίους ἵππεῖς ξένους καταστήσαιντο" δοκοῦσι. 

γὰρ ἄν μοι οὗτοι προσγενόμενοι καὶ εὐπιστότερον, 

ἂν πᾶν τὸ ἱππικὸν ποιῆσαι, καὶ φιλοτιμότερον πρὸς 

ἀλλήλους περὶ ἀνδραγαϑίας. 4 Οἶδα δ᾽ ἔγωγε καὶ 

“ακεδαιμονίοις ἱππικὸν ἀρξάμενον εὐδοκιμεῖν, ἐπεὶ 

ξένους ἱππέας προσέλαβον. Καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις δὲ 

πόλεσι πανταχοῦ τὰ ξενικὺ δρῶ εὐδοκιμοῦντα ἡ γὰρ 
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χρεία μεγάλην προϑυμίαν συμβάλλεται. δ᾽ Εἷς δὲ 
τιμὴν τῶν ἵππων νομίζω ἂν αὐτοῖς χρήματα ὑπάρ- 

ξχαι καὶ παρὰ τῶν σφόδρα ἀπεχομένων μὴ ἱππεύειν, 
(ὅτι καὶ, οἷς καϑήκει, τὸ ἱππικὸν ἐθέλουσι τελεῖν 

ἀργύριον, ὡς μὴ ἵππεὺειν) παρὰ πλουσίων γε, ἀδυ- 
γάτων δὲ τοῖς σώμασιν" οἴομαι δὲ καὶ παρ᾽ ὀρφανῶν 
τῶν δυνατοὺς οἴχους ἐχόντων. 6 Ἰγομέζω δὲ, καὶ με- 

τοίχων φιλοτιμεῖσθαι ἂν τινας εἰς ἱππικὴν καϑιστα- 
μένους" ὁρῶ γὰρ καὶ τῶν ἄλλων, ὅπόσων ἂν καλῶν 
ὕντων μεταδιδῶσιν αὐτοῖς οἵ πολῖται, φιλοτίμως 
ἑγίους ἐθέλοντας τὸ προσταχϑὲν διαπράττεσϑαι. 

7 “οκεῖ δ᾽ ἄν μοι καὶ πεζὸν σὺν τοῖς ἵπποις ἐνερ, ὁ- 
τατον εἶναι, εἰ συσταϑείη ἐξ ἀνδρῶν τῶν ἐναντιωτά- 
τῶν τοῖς πολεμίοις. Ταῦτα δὲ πάντα ϑεῶν συγεϑε- 
λόντων γένοιτ᾽ ἄν. 8 Εἰ δέ τις τοῦτο ϑαυμάζει, ὅτι 

πολλάκις γέγραπται ᾿ τὸ ΣΥΝ ΘΕ ΠΡῸπ 1- 

ῬΕΙ͂Ν, εὖ ἴστω, ὅτι, ἢν πολλάχιρ κινδυνεύῃ, ἢ ἢτ- 

τὸν τοῦτο ϑαυμάσεται" καὶ ἤν γε κατανοῇ, ὅτι, 
ὅταν πόλεμος ἦ, ἐπιβουλεὺο υσι μὲν. ἀλλήλοις οἵ ἐναν- 
τίοι, ὀλιγάκις δὲ ἴσασι, πῶς χει τὰ ἐπιβουλευόμενα. 

9 Τὰ οὖν τοιαῦτα οὐδ᾽, ὅτῳ συμβουλεύσαιτό τις, 
οἷόν τε εὑρεῖν, πλὴν ϑεῶν" οὗτοι δὲ πάντα ἴσασι, 
καὶ προσημαΐνο σιν, ᾧ ἂν ἐϑέλωσι, καὶ ἐν ἱεροῖς καὶ 
ἐν οἰωνοῖς καὶ ἐν φήμαις καὶ ἐν ὀνείρασι». Εἰκὸς δὲ, 
μᾶλλον ἐθέλειν αὐτοὺς συμβουλεύειν τοὗτοις, οἵ ἂν 
μὴ μόνον, ὅταν δέωνται, ἐπερωτῶσι τί χρὴ ποιεῖν, 
ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς εὐτυχίαις ϑεραπεύωσι» ὃ τι ἂν δύ- 
γωνται τοὺς ϑεούς, 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΌῸΣ 

ΚΥ ΝΟ ΓΕ ΥΤΧΚΎΨΟΙ 

σα δ μὲν εὕρημα ϑεῶν" ᾿Απόλλωνος 
[γὰρ] καὶ Ἀρτέμιδος ἄγραν καὶ κύνες" ἔδοσαν δὲ καὶ 
ἐτίμησαν τούτῳ Χείρωνα διὰ δικαιότητα. 2 Ὃ δὲ 
λαβὼν, ἐχάρη τῷ δώρῳ, καὶ ἐχρῆτο" καὶ ἐγένοντο 
αὐτῷ μαϑηταὶ κυνηγεσίων τε καὶ ἑτέρων καλῶν Κέ- 
φαλος, ᾿Πσχληπιὸς, Πελανίων, ἹΝέστωρ, “ἀμφιάραος, 

Πηλεὺς, Τελαμὼν, Πελέαγρος, Θησεὺς, Ἱππόλυτος, 
Παλαμήδης, ᾿Οδυσσεὺς, Μενεσϑεὺς, Διομήδης, Κά- 
στωρ, Πολυδεύκης, Ἵαχάων, Ποδαλείφιος, ᾿Αντίλο- 
γος, ΑἸϊνείας, ᾿Αχιλλεὺς" ὧν κατὰ χοόνον ἕκαστος ὑπὸ 

ϑεῶν ἐτιμήϑη. ὅ Θαυμαζέτω δὲ μηδεὶς, ὅτι οἵ πολ- 

λοὶ αὐτῶν, ἀρέσκοντες ϑεοὶς, ὅμως ἐτελεύτησαν" 

(τοῦτο μὲν γὰρ ἡ φύσις: ἀλλ᾽ οἵ ἔπαινοι αὐτῶν μετ 
γάλοι ἐγένοντο .) μηδὲ, ὅτι οὐ καὶ αἵ αὐταὶ ἡλικίαι" 

ὃ γὰρ Χείρωνος βίος πᾶσιν ἐξήρκει. ἀ Ζεὺς γὰρ καὶ 

Χείρων ἀδελφοὶ, πατρὸς μὲν τοῦ αὐτοῦ, μητρὸς δὲ ὃ 
μὲν Ῥέας, ὃ δὲ Ιναΐδος νύμφης. Ὥστε ἐγεγόνει μὲν 

πρότερος τοὑτων, ἐτελεύτησε δὲ ὕστερον, ἢ ὡς χιλε., 
λέα ἐπαίδευσεν. 5. Εχκ δὲ τῆς ἐπιμελείας τῆς τῶν κυ 

] ς 
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νῶν καὶ κυνηγεσίων καὶ ἐκ τῆς ἄλλης παιδείας πολὺ 
διενεγκόντες κατὰ τὴν ἀρετὴν ἐθαυμάσϑησαν. 0 Κέ- 
φαλος μὲν καὶ ὑπὸ ϑεᾶς ἡρπάσϑη" ᾿σκληπιὸς δὲ 

μειζόνων ἔτυχεν, ἀνιστάναι μὲν τεϑνεῶτας, νοσοῦν- 
᾿ »" , ω Ἁ 

τὰς δὲ ἰᾶσθαι" διὰ δὲ ταῦτα ϑεὸς ὡς παρ᾿ ἀνϑρώ-- 
ΜΩ; ᾽ 3» Υ̓ ᾿ “- 

ποις ἀείμνηστον κλέος ἔχει. 7 Πελανίων δὲ τοσοῦ- 
ε τ 3 

τον ὑπερέσχε φιλοπονίᾳ, ὥστε, ὧν αὐτῷ ἀντερασταὶ 
͵ -»ΣΌ 

ἐγένοντο οἵ τότε ἄριστοι, τῶν τε μεγίστων γάμων, 
μόνος ἔτυχεν ᾿Αταλίάντης. Ἱνγέστορος δὲ προδιελήλυ- 

Φ'. " ᾿ -Ἣ ες ! ι 9 : ο 5. 

ϑὲεν ἡ ἀρετὴ τῶν “Ελλήνων τὰς ἀκοὰς, ὥστε εἰδόσιν 
«; ἂν λέγοιμι. ὃ ̓ ἀμφιάραος δὲ, ὅτε ἐπὶ Θήβας ἐστρά- 

τευσδ, πλεῖστον κτησάμενος ἔπαινον, ἔτυχε παρὰ 

ϑεῶν ἀεὶ ζῶν τιμᾶσϑαι. Πηλεὺς δ᾽ ἐπιϑυμίαν πα- 
»-Ὁ - 2 “- 

ρέσχε καὶ ϑεοῖς, δοῦναί τὲ Θέτιν αὐτῷ, καὶ τὸν γά- 
ὑμον παρὰ Χείρωνι ὑμνῆσαι. 9. Τελαμὼν δὲ τοσοῦ- 
τὸς ἐγένετο, ὥστε ἐκ μὲν πόλεως τῆς μεγίστης, ἣν 
αὐτὸς ἐβούλετο, γῆμαι Περίβοιαν τὴν ᾿λκάϑου" 
ὃτε δὲ ὃ πρῶτος τῶν “Ἑλλήνων ἐδίδου τὰ ἀριστεῖα 

“Ἡρακλῆς ὃ Διὸς, ἑλὼν Τροίαν, Ἡσιόνην αὐτῷ ἔδω- 
κδν. 10 ῆελέαγρος δὲ τὰς μὲν τιμὰς ἃς ἔλαβε, φα- 

γεραΐ" πατρὸς δ᾽ ἐν γήρᾳ ἐπιλαϑομένου τῆς ϑεοῦ, 
οὐχ αὑτοῦ αἰτίαις ἐδυστύχησε. Θησεὺς δὲ τοὺς μὲν 
τῆς Ἑλλάδος ἐχϑροὺς πάσης μόνος ἀπώλεσε" τὴν δ᾽ 

5 ΓΟ » 

αὐτοῦ πατρίδα πολλῷ μείζω ποιήσας, ἔτι καὶ νῦν 
ε ᾿ -»οῪ 

ϑαυμάζεται. 11 Ἱππόλυτος δὲ ὑπὸ μὲν τῆς ᾿Αρτέμι- 
᾽ - ἀξ ἐὰ Ἵ ͵ ι Ν δος: ἐξεμᾶτο χαὺ ἐν, λόγοις ἢν, σωφροσύνῃ δὲ καὶ 

Υ͂ ᾿ ᾿ 

ὁσιότητι μακαρισϑεὶς ἐτελεύτησε. “Παλαμήδης δὲ, 
ἕως μὲν ἢν, πολὺ τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ὑπερέσχε σοφία" 
ΌΣ Νῶς ι 

ἀποϑαγνὼν δὲ ἀδίκως, τοσαύτης ἔτυχε τιμωρίας ὑπὸ 



190 ΠΕ ΝΕΝΑΤΙΟΝΕ (6.1. 

ϑεῶν " ὅσης οὐδεὶς ἄλλος ἀνϑρώπων. ᾿“Ετελεύτησε δὲ 

οὐχ ὑφ᾽ ὧν οἴονταί τινες" οὔ γὰρ ἂν ἣν ὃ μὲν σχε- 
δόν τι ἄριστος, ὃ δὲ ὅμοιος ἀγαϑοῖς " κακοὺ δὲ ἔπρα- 
ξαν τὸ ἕργον. 12 ΙΠενεσϑεὺς. δὲ ἐκ τῆς ἐπιμελείας 

τῆς ἐκ τῶν κυνηγεσίων, τοσοῦτον ὑπερέβαλε φιλο- 
πονΐχ, ὥστε ὁμολογεῖν τοὺς τῶν “Ελλήνων πρώτους, 
ἑστέρους εἶναι τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἐ ἐκείγου, πλὴν Νέ- 
στορος" καὶ οὗτος οὐ προέχειν λέγεται, ἀλλὰ ἐ ἐρίξειν. 

τι ᾽Οδυσσεὺς δὲ καὶ Διομήδης λαμπροὶ μὲν καὶ καϑ' 
ἕν ἕχαστον, τὸ δὲ ὅλον αἴτιοι Τροίαν ἁλῶναι. Κά- 

στωὼρ δὲ καὶ Πολυδεύκης, ὅσα ἐπεδείξαντο ἐν τῇ λ- 
λάδι τῶν παρὰ Χείρωνος, διὰ τὸ ἀξίωμα τὸ ἐκ τοὺ- 

των ἀϑαάνατοί εἶσι. τά Μαχάων δὲ καὶ Ποδαλεί- 
οίος παιδευϑέντες τὰ αὐτὰ πάντα, ἐγένοντο καὶ τέ-᾿ 
χνας καὶ λόγους καὶ πολέμους ἀγαϑοί. ᾿Αντίλοχος 

δὲ τοῦ πατρὸς ὑπεραποϑαγὼν, τοσαύτης ἔτυχεν εὐ- 
χλείας, ὥστε μόνος φιλοπάτωρ παρὰ τοῖς Ελλησιν 
ἀναγορευϑῆναι. 15 Αἰνείας δὲ σώσας μὲν τοὺς πα- 

τρῴους καὶ μητρῴους ϑεοὺς, σώσας δὲ καὶ αὐτὸν 
τὸν πατέρα, δόξαν εὐσεβείας ἐξηνέγκατο, ὥστε καὶ 

οὗ πολέμιοι μόνῳ ἐκείνῳ, ὧν ἐκράτησαν ἐν Τροΐᾳ, 
ὅδοσαν μὴ συληϑῆναι. 10 ᾿Αχιλλεὺς δ᾽ ἐν ταὐτῃ τὴ 
παιδείᾳ τραφεὶς, οὕτω καλὰ καὶ μεγάλα μνημεῖα 
παρέδωκεν, ὥστε οὔτε λέγων οὔτε ἀκούων περὶ ἐχεί- 
νου οὐδεὶς ἀπαγορεύει. 17 Οὗτοι τοιοῦτοι ἐγένοντο 
ἐκ τῆς ἐπιμελείος τῆς παρὰ Χείρωνος, ὧν οἱ μὲν ἀγα- 
ϑοὶ ἔτι καὶ νῦν ἐρῶσιν, οἵ δὲ κακοὶ φϑονοῦσιν, ὥστ᾽ 
ἐν μὲν τῇ “Ελλάδι εἶ τῳ συμφοραὶ ἐγίγνοντο ἢ πόλει 
ἃ βασιλεῖ, ἐλύοντο αὐτοὺς εἰ δὲ πρὸς τοὺς βαρβά" 

ν 
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φους πάντας πάσῃ τῇ “Ελλάδι γεῖκος ἢ πόλεμος, διὺ 
τούτους οἵ Ἕλληνες ἐκράτουν, ὥστε ἀνίκητον τὴν 

ἨἩλλάδα παρέχειν. τ8ὃ ᾿Εγὼ μὲν οὖν παραινῶ τοῖς 
γέοις, μὴ χαταφρονεῖν κυνηγεσίων, μηδὲ τῆς ἄλλης 
παιδείας" ἐκ τούτων γὰρ γίγνονται τὼ εἰς τὸν πόλε- 
μον ἀγαϑοὶ, εἴς τὲ τὺ ἄλλα, ἐξ ὧν ἀνιάγκη καλῶς 

γοεῖν καὶ λέγειν καὶ πράττειν. 
ὅκν. 1}. ἢ Πρῶτον μὲν οὖν χρὴ ἐλϑεῖν ἐπὶ τὸ 

ἐπιτήδευμα τὸ τῶν κυνηγεσίων τὸν ἤδη ἐκ παιδὸς 
ἀλλάττοντα τὴν ἡλικίαν" εἶτα δὲ καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα 
παιδεύματα" τὸν μὲν ἔχοντα, σκεψάμενον τὴν οὐ- 
σίαν" ᾧ μὲν ἐστιν ἱκανὴ, ἀξίως τῆς αὑτοῦ ὠφελείας" 

ᾧ δὲ μὴ ἐστιν, ἀλλ᾿ οὖν τὴν 78 προϑυμίαν παρεχέ- 

σϑω, μηδὲν ἐλλείπων τῆς ξαυτοῦ δυνάμεως. 2 Ὅσα 
δὲ καὶ οἷα δεῖ παρεσκευασμένον ἐλϑεὶῖν ἐπ᾿ αὐτὸ, φρά- 
σω καὶ αὐτὰ καὶ τὴν ἐπιστήμην ἑκάστου, ἵνα προει- 
δὼς ἐγχειρῇ τῷ ἔργῳ. Καὶ μηδεὶς αὐτὰ φαῦλα γομι- 
σάτω εἶναι" ἄνευ γὰρ δὴ τούτων, οὐκ ἂν εἴη πρᾶ- 
ἕξις. ὅ Χρὴ δὲ τὸν μὲν ἀρκυωρὸν εἶναι ὀκπμωρν τω 

τοῦ ἔργου καὶ τὴν φωνὴν “Ἕλληνα, τὴν δὲ ἡλικίαν 
περὶ ἕτη εἴκοσι, τὸ δὲ εἶδος ἐλαφρὸν, ἰσχυρὸν, ψυ- 
χὴν δὲ ἱκανόν" ἵνα, τῶν πόνων τούτοις κρατῶν, 

χαίρῃ τῷ ἔργῳ. 4 Τὰς δὲ ἄρκυς Φασιανοῦ ἢ Καρ- 
χηδονίου λεπτοῦ λίνου, καὶ τὰ ἐνόδια καὶ τὰ δίκτυα. 
Ἔστωσαν δὲ αἵ μὲν ἄρκυες ἐννεάλινοι, ἐκ τριῶν τό- 
γῶν, ἕκαστος δὲ τόνος ἐκ τριῶν λίνων" τὸ δὲ μέγεϑος 
πεντασπέϑαμοι, διπάλαιυτοι δὲ τοὺς βρόχους" ὑφεί- 

σϑώσαν ϑι οἵ περέδρομον ἀνάμματοι, ἵνα εὔτροχοι 
ὦσι. 5. Τὰ δὲ ἐνόδια δωδεκάλινα, τὸ δὲ δίκτυα ἕκ- 
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καιδεκάλινα" τὸ δὲ μέγεϑος τὰ μὲν ἐνόδια, διόργυια,. 

τετρόργυια ; πεντόργυια" τὶ δὲ δύιτυα, δεκόργυια,, 
εἰκοσόργυια, τριακοντόργυια - ἐὰν δὲ ἢ μείζω, δὺυς- 
μεταχείριστα ἔσται" ἀμφότερα δὲ τριακονϑάμματα, 
καὶ τῶν βρόχων τὸ διάστημα ἴσον ταῖς ἄρκυσιν. 6 Εν 

᾿ -ῸΣ 5 ἐἣ ’ ἢ 

δὲ τοῖς ἀπρωλεγίοις τὰ μὲν ἐνόδια ἐχέτω μαστοὺς, τὰ 

δὲ δίχτυα δακτυλίους" τοὺς δὲ περιδρόμους ἀπὸ στρο- 
φείων. 7. «ἠϊ δὲ σχαλέδες μὲν τῶν ἀρκύων τὸ μῆκος 
δέκα παλαιστῶν, ἔστωσαν δὲ καὶ ἐλάττους" (αἱ μὲν 

ἄνισοι αὐτῶν, ἐν τοῖς ἑτεροκλενέσι τῶν χωρίων, ἵν 
σα τὰ ὕψη ἐξαίρωσιν; ἐν δὲ τοῖς ὁμαλέσιν αἵ ἴσαι 
αὕται δ᾽ εὐπερίσπαστοι, τιὶὶ ἄκρα καὶ αὕται λεῖαι" 

τῶν δὲ ἐνοδίων διπλάσιαιν" αἵ δὲ τῶν δικτύων, τὸ 

μὲν μέγεϑος πεντασπίϑαμοι, δίκρα ἔχουσαν μικρὰ, 
τὰ ἐντμήματα μὴ βαϑέα" εὐπαγεῖς δὲ πᾶσαι, καὶ μὴ 

5.ϑ 1 ἢ ͵ Π ἢ ΐ "ον ἢ ἀσύμμετροι τὰ πάχη πρὸς τὰ μήκη. ὃ Τῷ δὲ πλήϑει 
τῶν σχαλίδων οἱόν τ᾽ ἔστι χρῆσϑαι πρὸς τὰ δίκτυα 
πολλῶν καὶ ὀλίγων" ἐλάττονι μὲν, ἂν σφόδρα τείνη- 

2 ῳ- Υ͂ ! 3 ΒλῚ « Ὁ 2| ἢ ᾽ 

ταῦ ἐν τῇ στάσει" πλέονι δ᾽, ἂν ἡσυχῇ. 00 Ἔστω δὲ 
καὶ, ἐν ὅτῳ ἔσονται αἵ ἄρκυς καὶ τὰ δίκτυα, ἐν ὅχα, 

τέροις κυνοῦχος μόσχειος, καὶ τὰ δρέπανα" ἵνα ἢ 
τῆς ὕλης τέμνοντα φράττειν τὰ δεόμενα. 

λνΡ. ΠΠ, 1 Τὰ δὲ γένη τῶν κυγῶν ἔστι δισσά" 
ε ᾿ [ [- ἡ 9 ’ 2! γτν ᾿ ς 

αὖ μὲν καστόριαι, αἵ δὲ ἀἁλωπεκίδες. ἔχουσι δὲ αἱ 

μὲν καστόριαι τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην, ὅτι Κάστωρ 
« ΝῚ ἕω τ ’ Θ᾽ ἐν δ Υ͂ Ξ ᾿ « δ᾽ 

ῃσϑεὶς τῷ ἔργῳ μάλιστα αὑτὰς διεφύλαξεν" αὖ δ΄ 
ἀλωπεκίδες, διότι ἐκ κυνῶν τε καὶ ἀλωπέκων ἐγένον- 

ὕ -Ὁ ε 

το ἐν πολλῷ δὲ χρόνῳ συγκέκραταιν αὐτῶν ἡ φύσις. 
2 Χείρους δὲ καὶ πλείους αἵ τοιαίδε" μικραὶ, γον- 
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παὶ, χαροποὶ, μυωποὶ, αἰσχραν, σκληραι, ἀσϑεγεῖς, 
2] ΕΝ 

ψιλαὶ, ὑψηλαὶ, ἀσύμμετροι, ἅψυχοι, ἄρινες, οὔκ εὕ- 
«εἩ τ ᾿ μ 3 -“ο ποδὲς. ὅ' Αἱ μὲν οὖν μικραὶ πολλάκις ἐκ τῶν κυγη- 

5 “Ὁ 

γεσέίων ἀποστεροῦνται τῆς ἐργασίας, διὰ τὸ μικρόν" 
᾽ ἵ Ὁ 3 

αἵ δὲ γρυπαὶ ἄστομοι, καὶ διὰ τοῦτο οὔ κατέχουσι 
᾿, Ὁ ᾿ "ἡ " ᾿ Ἷ Ἂ "- Γ , 32» Υ 

τὸν λαγῶ μυωποὶ δὲ καὶ χαροποὶ χείρω τὰ ὄμματα 
327 ἮΝ. τ ἢ 2 Ὁ. ἅς ς , 

ἔχουσιν, ἄμορφοι δὲ καὶ αἰσχραὶ ὁρᾶσθαι" αἵ δὲ 
σχληραὶ τὰ εἴδη χαλεπῶς ἀπὸ τῶν κυγνηγεσίων ἀπαλ- 
λάττουσι" πονεῖν δὲ ἀδύνατοι αἵ ἀσϑενεῖς καὶ αἵ ψυ- 
λαΐ" καὶ αἵ ὑψηλαὶ μὲν καὶ ἀσύμμετροι, ἀσύντακτα 
ἔχουσαι τὰ σώματα, βαρέως διαφουτῶσιν " αἵ ἄψυ- 
χοι δὲ λείπουσι τὰ ἔργα, καὶ ἀφίστανται τὸν ἥλιον 

ν΄ 59} 

ὑπὸ τὰς σκιὰς, καὶ κατακλίνονταν" αἵ δὲ ἄρινοι μό- 
Ε 3 ᾿ - - ς «ι 7 

ἐις καὶ ὀλιγάκις αἰσϑάνονται τοῦ λαγῶ" αἵ δὲ ἀπο- 
3502 ΦἽ ͵ 

δες, οὐδ᾽ ἐὰν ὦσιν εὔψυχοι, τοὺς πόνους δύνανται 
ὌΝ « 9 λλ} 9 Ἰ { ὃ , Υ χλ -Ὕ 

ἀνέχεσϑαι, ἀλλ ἀπαγορεύουσι διὰ τὸ ἄλγος τῶν 
ποδῶν. 

4 Εἰσὶ δὲ καὶ τῆς ἰχνεύσεως πολλοὶ τρόποι ἐκ 
- ς ΛΩΝ ΤΠ »-Ὁ᾿ ᾿ 2 

τῶν αὐτῶν κυνῶν" αἵ μὲν γὰρ ἐπειδὰν λάβωσι τὰ 
, 3 « ; ᾿ 

ἴχνη, πορεύονται ἀσήμως, ὥστε μὴ γιγγώσχεσϑαι, 
᾿ - ι 

ὅτι ἱἰχνεύουσιν" αἵ δὲ τὰ ὦτα μόνον διακινοῦσι, τὴν 
δὲ οὐρὰν ἡσυχῇ ἔχουσιν" αἵ δὲ τὰ ὦτα μὲν ἀκίνητα φὰν ἡσύχη ] 
3) 3) ᾿ - 3 [Ὡ] Π 2] ᾿ 

ἔχουσιν, ἄκρᾳ δὲ τῇ οὐρᾷ σείουσιν. δ .«4λλαι δὲ συν- 
ν ἡ » ἄγουσι τὸ ὦτα, καὶ ἐπισκυϑρωπάσασαι διὰ τοῦ 

ν 2 .- , 

ἴχνους, σχάσασαι τὴν οὐρὰν καὶ φράξασαι διατρέ- 
᾿ 3ω.ι -Ὁ 

χουσι" πολλαὶ δὲ τούτων μὲν οὐδὲν ποιοῦσι, μανι- 
κῶς δὲ περιφερόμεναι ὑλακτοῦσι περὶ τὰ ἴγνη, ὅτε 
εἰσπίπτουσιν εἷς αὐτὰ, ἀφρόνως καταπατοῦσαι τὰς 

σιἱοσϑύήσεις. 6 Εἰσὶ δὲ αἷ κύκλοις πολλοῖς χρώμεναι 
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καὶ πλάνοις, ὑπολαμβάνουσαι ἐκ τοῦ πρόσϑεν τὰ 
ἴχνη, παραλείπουσι τὸν λαγῶ" ὅσάκις δ᾽ ἐπιτρέχου- 
σι τὰ ἴχνη, εἰκάζουσυ" προορώμεναν δὲ τὸν λαγῶ, 
ἀτρεμοῦσι καὶ οὐκ ἐπέρχονται, πρὶν ἴδωσιν ὑποκι- 
νοῦντα. 7 Ὅσαι δὲ τὰ τῶν ἄλλων κυνῶν εὑρήματα 
ἐν ταῖς ἰχνείαις καὶ μεταδρομαῖς προϑέουσαι, ϑαμι- 
νὰ σκοποῦσιν, ἑαυταῖς ἀπίστως ἔχουσι" ϑρασεῖαυ δὲ, 
αΐ οὐκ ἐῶσι τῶν συνεργῶν τὰς σοφὰς εἷς τὸ πρόσϑεν 

προϊέναι, ἀλλ᾽ ἀνείργουσι ϑορυβοῦσαι" αἵ δὲ, ἄσπα- 
ζόμεναι τὰ ψευδῆ, καὶ ὑπερλαμπρυνόμεγαι ἐφ᾽ ὅτῳ 
ἂν τύχωσι, προάγουσι, συνειδυΐαι ἑαυταῖς, ὅτι ἐξα- 

πατῶσιν" αἵ δ᾽, οὐκ εἰδυῖαι, τὸ αὐτὸ ποιοῖσι ταὺύ- 
ταις. Φαῦλαν δὲ, αἵ οὐκ ἀπαλλαττόμεναν ἐκ τῶν 
τριμμῶν, τὰ ὀρϑὰ οὐ γιγνώσκουσαι. 8 Ὅσαι δὲ τῶν 
κυνῶν τὰ ἴχνη τὰ μὲν εὐναῖα ἀγνοοῦσι, τὰ δὲ δρο- 
μαῖα ταχὺ διατρέχουσιν, οὐκ εἰσὶ γνήσιαι" διώκουσι 
δὲ αἵ μὲν ἀρχόμεναι σφόδρα, διὰ δὲ μαλακίαν ἀνιᾷ- 
σιν" αἵ δὲ ὑποϑέουσιν, εἶτα ἁμαρτάνουσιν" ἕτεραι 
δὲ ἀνοήτως ἐμπίπτουσαι εἰς τὰς ὁδοὺς ἁμαρτάνουσι, 

τὸ ἀνήκουστον πολὺ ἔχουσαι. 9 Πολλαὶ δὲ, τὰ διώ- 
γματα ἀφιεῖσαν, ἐπανέρχονται διὰ τὸ μισόϑηρον, 
πολλαὶ δὲ διὰ τὸ φιλάνϑρωπον" αἵ δ᾽ ἐκ τῶν ἰχνῶν 
κεκλαγγυΐῖαι ἐξαπατᾷν πειρῶνται, ἀληϑὴ τὸ ψευδὴ 
ποιούμεναι. 10 Εἰσὶ δὲ αἷ τοῦτο μὲν οὐ ποιοῦσι, 
μεταξὺ δὲ ϑέουσαι, ἄν ποϑεν ἀκούσωσι κραυγῆς, 
καταλείπουσαι τὰ αὑτῶν ἔργα ἀπρονοήτως ἐπὸὲ τοῦ- 
τὸ φέρονται" μεταϑέουσι γὰρ αἵ μὲν ἀσαφῶς, αἵ δὲ 
πολὺ ὑπολαμβάνουσαι, δοξάζουσαε δὲ ἕτεραι" αἵ δὲ 
πεπλασμένως, φϑονερῶς δὲ ἄλλαι ἐκκυνοῦσι, παρὰ 
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τὸ ἴχνος διὰ τέλους συμπαραφερόμεναι. αι Τὰ μὲν 
οὖν πλεῖστα τούτων φύσει ἔγουσαι, τὰ δὲ ἠγμέγαι 
ἀνεπιστημόνως δύσχρηστοί εἰσιν" αἵ τοιαῦται μὲν 
οὖν κύνες ἀποτρέψειαν ἂν τοὺς ἐπιϑυμοῦντας κυνη- 
γεσίων. Οἵας δὲ δεῖ εἶναι τοῦ αὐτοῦ γένους τά τε 

εἴδη καὶ τὰ ἄλλα, φράσω. 
Οκν. 17. 1 πρῶτον μὲν οὖν χρὴ εἶναι μεγά- 

λας" εἶτα ἐχούσας τὰς κεφαλὰς ἐλαφρὸς, σιμὰς, ἀρ-- 
ϑοώδεις" ἰνώδη τὰ κάτωϑεν τῶν μετώπων" ὄμματα 
μετέωρα, μέλανα, λαμπρά" μέτωπα μεγάλα καὶ πλα- 
τέα᾽ τὸς διακρίσεις βαϑείας" ὦτα μικρὰ, λεπτὰ, ψι- 

λὰ ὄπισθεν" τραχήλους μακροὺς, ὑγροὺς, περιφφ 
ρεῖς " στήϑη πλατέα, μὴ ἄσαρκα" ἀπὸ τῶν ὦμων τὰς 
ὠμοπλάτας διεστώσας μικρόν " σκέλη τά πρόσϑια μι- 
κρὰ, ὀρϑὰ, στρογγύλα, στιφρίά" τοὺς ἀγκῶνας ὁρ- 
ϑοὺς" πλευρὰς μὴ ἐπίπαν βαϑείας, ἀλλ᾽ εἰς τὸ πλά- 
γιον παρηκούσας" ὀσφῦς μὴ σαρκώδεις, [τὰ μεγέϑη 

μεταξὺ μακρῶν καὶ βραχέων " μὴτε ὑγρὰς λίαν, μὴτε 
σκληράς " λαγόνας μεταξὺ μεγάλων καὶ μικρῶν" ἐσχέα 
στρογγύλα, ὄπισϑεν σαρκώδη, ἄνωϑεν δὲ μὴ συν 
δεδεμένα, ἔνδοϑεν δὲ προσεσταλμένα " τὰ κάτωϑεν 
τῶν κενεώνων λαγαρὰ, καὶ αὐτοὺς τοὺς κενεῶνας᾽ 

οὐρὰς μακρὰς, ὀρϑὰς, λιγυράς" μηριαΐας σκληράς" 

ὑποκώλια μακρὰ, περιφερῆ, εὐπαγῆ" σκέλη πολὺ 

μείζω τὰ ὄπισϑεν τῶν ἔμπροσϑεν, καὶ ἐπίρικνα " πό- 
δας περιφερεῖς. 2 Καὶ ἐὰν ὦσιν τοιαῦται τὰ εἴδη αἱ 
κύνες, ἔσονται ἰσχυραὶ, ἐλαφραὶ, σύμμετροι, ποδὼ- 
κεις, καὶ ἀπὸ τῶν προσώπων φαιδραὶ καὶ εὔστομοι. 
ὅ ᾿Ιχνευέτωσαν δ᾽ ἐκ τῶν τριμμῶν ταγὺ ἀπαλλαττό-. 
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-ο6Ἅ 3 - 

μεναι, τυϑεῖσαι τὰς κεφαλὰς ἐπὶ γῆν λεχρίας, ἐμμει- 

διῶσαι μὲν πρὸς τὰ ἴχνη, ἐπικαταβάλλουσαι δὲ τὰ 
ὦτα, τὰ μὲν ὄμματα πυκνὰ διακινοῦσαι, ταῖς δὲ οὐ-- 
ροαἷς διασαίνουσαι, κύκλους πολλοὺς πρὸς τὰς εὐνὰς 

“οἵ. ς - ὃ ᾿ ω 2, . Ι [ ι σιροίτωσαν ὁμοῦ διὰ τοῦ ἴχνους ἁπασαι. 4 Ὅταν δὲ 
3 3 ΄ὖ -)ἢ, ᾿ 

περὶ αὐτὸν ὦσι τὸν λαγῶ, δῆλον ποιξίτωσαν τῷ 
κυνηγέτῃ ϑᾶττον φοιτῶσαι ,» μᾶλλον νωρίζουσαι 
ἀπὸ τοῦ ἐλυμθῦν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, ἀπὸ τῶν ὄμμά- 

των, ἀπὸ τῆς μεταλλάξεως τῶν σχημάτων, καὶ ἀπὸ 
τῶν ἀναβλεμμάτων, καὶ ἐμβλεμμάτων τῶν ἐπὶ τὰς 

’ οω ο-ἷἋ 5 - ’ 

καϑέδρας τοῦ λαγῶ, καὶ ἀπὸ τῶν εἰς τὸ πρόσϑεν καὶ 
3: Ὁ Ὁ ᾿ , ος ᾿ τ ὦ νυ 
ὄπισϑεν καὶ εἰς τὸ πλάγιον διαῤῥιμμάτῳν, καὶ ἀπὸ 
τοῦ ἀληϑῶς ἤδη αἰωρεῖσϑαι τὴν ψυχὴν, καὶ ὕπερ-.. 
χαίρειν, ὅτι τοῦ λαγῶ ἐγγὺς εἰσι. 5 Διωκέτωσαν δὲ 
ἐῤρδωμένως, καὶ μὴ ἐπανιεῖσαι, σὺν πολλῇ κλαγγῇ 

καὶ ὑλαγμῷ, συνεκπερῶσαν μετὰ τυῦ λαγῶ πάντη" 
μεταϑείτωσαν δὲ ταχὺ καὶ λαμπρῶς, πυκνὰ μεταφε-, 
ρόμεναι, καὶ ἐπανακλαγγάνουσαν δικαίως" πρὸς δὲ 
τὸν κυνηγέτην μὴ ἐπανίτωσαν λιποῦσαιν τὰ ἴχνη. 
ἊΣ ᾿ ᾿ ο.: 2) ΝῚ ω .» Υ͂ 32! 

Ὁ Πἥετὰ δὲ τοῦ εἴδους καὶ τοῦ ἔργου τούτου, εὔψυ- 
χοι ἔστωσαν, καὶ εὔποδες » 3αὶ εὔρινες, καὶ εὔτριχες. 
Εἰ ὕψυχοι μὲν οὖν ἔσονται, ἐὰν μὴ λίπωσι τὰ ΚΟΡΉσΣ 

σία, ὅταν ἢ πρέϑης εὔρινες δὲ, ἐὰν τοῦ λαγῶ ὁ ὀσφραΐ- 
γωνταὺ ἐν τόποις ψιλοὶς, ξηροῖς, προσηλίοις, τοῦ 
2 ΕἸ Γ 2 ᾿ ολ ω 2ϑ ,.ᾷὦ εἰ 4 

ἄστρου ἐπιόντος" εὕποδες δὲ, ἐὰν τῇ αὐτῇ ὡρᾳ μὴ 
32. ὦ » : - 

καταῤῥηγνύωνται αὑτῶν οἵ πόδες τὰ ὄρη ϑεουσῶν" 
ἢ ᾿ Ἃ : εὔτριχες δὲ, ἐὰν ἔχωσι λεπτὴν καὶ πυχνὴν καὶ μαλα- 

-) ᾿ “-. 

κὴν τὴν τρίχα. 7 Τὰ δὲ χρώματα οὐ χρὴ εἶναι τῶν 
-Ὁ7 26 δεν 32, 7) Ε ᾿ ἌΣ πὰ 

κυνῶν οὔτε πυθδὰ οὔτε μέλανα οὔτε λευκὰ παντελῶς 
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ἔστι γὰρ οὐ 7ενναῖϊον τοῦτο, ἀλλ᾽ ἁπλοῦν καὶ ϑηριῶ- 
δες. 8. Αἱ μὲν οὖν πυῤῥαὶ ἔχουσαι ἔστωσαν λευκὴν 

τρίχα ἐπανϑοῦσαν περὶ τὰ πρόσωπα, καὶ αἵ μέλαι- 
γαν" αὖ δὲ λευκαὶ πυῤῥάν" ἐπὸὶ δὲ ταῖς μηριαίαις 
ἄκραις τρίχας ὀρϑὰς, βαϑείας, καὶ ἐπὶ ταῖς ὀσφύσι 

καὶ ταῖς οὐραῖς κάτω, ἄνωϑεν δὲ μετρίας. 
9 ̓ Ἄγειν δὲ ὁ ἄμεινον τὰς κύνας. εἷς τὰ ὄρη πολλά- 

κις, τὰ δὲ ὃ ἔργα ἧττον" τὰ μὲν γὰρ ὄρη οἷόν τὲ ἐστι 
καὶ ἰχνεύειν καὶ μεταϑεῖν καϑαρῶς, τὰ δὲ ἔργα οὔ- 
δέτερα, διὰ τοὺς τριμμοὺς. τὸ Ἔστι δὲ καὺ, ἄνευ 

τοῦ εὑρίσκειν τὸν λαγῶ, ἀγαϑὸν, ἄγειν τὰς κύγας 
εἰς τὰ τραχέα" καὶ γὰρ εὔποδες γίγνονται, καὶ τὰ 
σώματα διαπονοῦσαν ἐν τόποις τοιούτοις ὠφελοῦν- 

ται. τι ᾿γέσϑωσαν δὲ ϑέρους μὲν μέχρι μεσημ-- 
ϑρίας" χειμῶνος δὲ δ ἡμέρας" μετοπώρου δ᾽ ἔξω 

μεσημβρίας" ἐντὸς δὲ ἑσπέρας τὸ ἕαρ" ταῦτα γὰρ 
μέτριοι. 

Ομλνρ. Υ. 1 Τὰ δὲ ἴχνη τοῦ λαγῶ τοῦ μὲν χειμῶ- 
γος μακρά ἐστι, διὰ τὸ μῆκος τῶν νυχτῶν" τοῦ δὲ 
ϑέρους βραχέα, διὰ τὸ ἐναντίον. Χειμῶνος μὲν οὖν 
πρωΐ οὐκ ὄξει αὐτῶν, ὅταν πάχνη ῇ ἢ παγετός" ἤ 
μὲν γὰρ πάχνη τῇ αὑτῆς ἰσχὺὑϊ ἀντισπάσασα τὸ ϑερ- 

μὸν ἔχεν ἐν αὑτῇ, ὃ δὲ παγετὸς, ἐπιπήξας. 2 Καὶ αἵ 
κύνες μαλακιῶσαι τὰς ῥῖνας οὐ δύνανται αἰσϑάνε- 
σϑαι, ὅταν ἢ τοιαῦτα, πρὶν ἂν ὃ ἥλιος διαλύσῃ αὖ- 
τὰ ἢ προϊοῦσα ἢ ἡμέρα" τότε δὲ καὶ αἵ κύνες ὀσφραί- 
γονται, καὶ αὐτὰ ἐπαναφερόμενα ὄζει. 5 ̓ ᾿φανέζει δὲ 
καὶ ἡ πολλὴ δρόσος καταφέρουσα αὐτά" καὶ οἱ ὄμ- 
ὅροι οἱ γιγνόμενοι διὰ χρόνου, ὀσμὰς ἄγοντες τῆς 
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- - ’ ε᾿ 2 - Ἵ 

γῆς, ποιοῦσι δύσοσμον, ἕως ἂν ψυχϑῇ᾽ χείρω δὲ 
καὶ τὰ νότια ποιεῖ" ὑγραίνοντο γὰρ διαχεῖ" τὰ δὲ 
βόρεια, ἐὰν ἢ ἄλυτα, συνίστησι καὶ σώξει. 4 Οἱ δὲ 
ς «ε 

ὑετοὶ κατακλύζουσι καὶ αἵ ψεκάδες" καὶ ἡ σελήνη 
ἀμαυροῖ τῷ ϑερμῷ, μάλιστα δὲ ὅταν ἢ πανσέληνος" 
καὶ μανότατα τότε" χαίροντες γὰρ τῷ φέγγει, ἔτα- 
γαῤῥιπτοῦντες μακρὰ διαιροῦσιν ἀντιπαίζοντες " τα- 

᾿ ᾽ὃ δὲ ει 5 Γ ὃ “ ᾿ 

θαχωδὴη δὲ, οταν ἀλώπεκες προδιεξέλθωσν, γίγνεται: 
᾿ - εἰ -Ὁ 

5. Τὸ δὲ ἕαρ κεκραμένον τῇ ὥρᾳ καλῶς παρέχεν τὰ 
δ’ ; 4 2» ε Ὁ δ - ι 
ἔχνη λαμπρὸ, πλὴν εἴ τι ἡ γῆ ἐξανϑοῦσα βλάπτεν τὰς 

9 - 

φὐνας; εἰς τὸ αὐτὸ συμμιγνύουσα τῶν ἀνϑέων τὰς 
2 

ὑσμάς . «Ἱεπτὰ δὲ καὶ ἀσαφῆ τοῦ ϑέρους" διάπυρος 
γὰρ οὖσα ἢ γῆ ἀφανίζει τὸ ϑερμὸν, ὃ ἔχουσιν" ἔστνυ 
γὰρ λεπτόν" καὶ αὖ κύγες ἧττον ὀσφραΐνονται τότε, 
διὰ τὸ ἐχλελύσθαι τὰ σώματα. Τοῦ δὲ μετοπώρου 

ε ε .ο 

καϑαρά" ὅσα γὰρ ἡ γῆ φέρει, τὰ μὲν ἥμερα συγκε- 
Ι ῇ 9 

χκόμισται, τὰ δὲ ἄγρια γήρᾳ διαλέλυται" ὥστε οὐ 
“Ὁ “ 2 3 

παραλυποῦσι τῶν καρπῶν αἵ ὀσμαὶ εἰς ταὐτὰ φερό- 
2 ι - "- ᾿ Ὁ Ν 

μδνο. 6 Ἔστι δὲ τοῦ χειμῶνος καὶ τοῦ ϑέρους καὶ 
- ν᾿ 5) 9 ΝΣ ᾿ : 4 - 3 τοῦ μετοπώρου τὰ ἴχνη ὀρϑὰ ἐπὶ τὸ πολὺ, τοῦ ὃ 

ἤρος συμπεπλεγμέναι" τὸ γὰρ ϑηρίον συνδυάζεται 
μὲν ἀεὶ, μάλιστα δὲ ταύτην τὴν ὥραν" ὥστε διὰ τοῖ!- 
τὸ ἐξ ἀνάγκης μετ ἀλλήλων πλανώμενοι τοιαῦτα που- 

- ᾿ ᾿ -Ὁ τῳ Ὁ 

οὖσιν. 7 Ὄζει δὲ τῶν ἱχνῶν ἐπὶ πλείω χρόνον τῶν 
εὐναίων ἢ τῶν δρομαίων᾽ τιὲ μὲν γὰρ εὐναῖα ὃ λα- 
γοὺὴς πορεύεται ἐφιστάμενος, τὸ δὲ δρομαῖα ταχὺ" ἢ 
γῆ οὖν τῶν μὲν πυκνοῦται, τῶν δὲ οὐ πίμπλαται. 
᾿δν δὲ τοῖς ὑλώδεσι μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς ψιλοῖς ὄζει" δια- 

τρέχων γὰρ καὶ ἀνακαϑίζων ἅπτεται πολλῶν. ὃ ας, 
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τακλίνονται δ᾽ εἰς ἃ ἡ γῆ φύει ἢ ἔχεν ἐφ᾽ ἑαντῆς, 
ὑπὸ παντὶ, ἐπὶ αὐτῶν, ἐν αὐτοῖς, παρ᾽ αὐτὰ, ἅπο- 
ϑὲν πολὺ, μικρὸν, μεταξὺ τούτων. ὁτὲ δὲ καὶ ἐν 
τῇ ϑαλάττῃ “διαῤῥιπτῶν: ἐπὶ τὸ δυνατὸν, καὶ ἐν ὑδα- 
Ἀν, ἐάν τι ἢ) ὑπερέχον ἢ ἐμπεφυκὸς ἐν τούτῳ. 9 Ὅ 

μὲν οὖν εὐναῖος, ποιούμενος εὐνὴν, ἐπὶ τὸ πον νι. ὅταν 

μὲν ἢ ψύχη, ἐν εὐδιεινοῖς " ὅταν δὲ καύματα, ἐν πα- 
λισκίοις" τὸ δὲ δὰρ καὶ τὸ φϑινόπωρον, ἐν προση- 
λίοις " οἵ δὲ δρομαῖον οὐχ οὕτω, διὰ τὸ ὑπὸ τῶν κυ- 
γῶν ἔμπληκτοι γιγνεσϑιαῖ. τὸ Κατακλένεται δὲ ὑπο- 
ϑεὶς τὰ ὑποκώλια ὑπὸ τὸς λαγόνας, τὰ δὲ πρόσϑεν 

σχέλη τὰ πλεῖστα συνϑεὶς καὶ ἐκτείνας, ἐπὶ ἄκρους 

δὲ τοὺς πόδας τὴν γένυν καταϑεὶς, τὰ δὲ ὦτα ἐπι- 
πετώσας ἐπὶ τὸς ὠμοπλάτας" εἶτα δὲ ὑποστέχγει τὰ 
ὑγρά" ἔχει δὲ καὶ τὴν τρίχα στεγανὴν " πυκνὴ γὰρ 
καὶ μαλακή. τι Καὶ ὅταν μὲν ἐγρηγορῇ, καταμῦει 
τὰ βλέφαρα" ὅταν δὲ καϑεύδῃ, τὰ μὲν βλέφαρα ἄνα- 
πέπταται ἀκίνητα, οἵ δὲ ὀφϑαλμοὶ ἀτρέμας ἔχουσι" 
τοὺς δὲ μυκτῆρας, ὅταν μὲν δὔδῃ, κινεῖ, πυκνὰ, ὅταν 
δὲ μὴ, ἧττον. 12 Ὅταν δὲ ἡ γῆ βούῃ, μᾶλλον τιὰ 

ἔργα ἢ τὰ ὄρη ἔχουσιν. πομένει δὲ πανταχοῦ ἰχνευό- 
μενος, ἐὼν μήτι περίφοβος τῆς νυκτὸς γένηται" πα- 
ϑὼν δὲ τοῦτο, ὑποκινεῖ. κι5 πολύγονον δ᾽ ἐστὶν 
οὕτως, ὥστε τὰ μὲν τέτοχε, τὼ δὲ τίκτει, τιὰ δὲ κύει. 
Τῶν δὲ μικρῶν λαγίων ὄζει μᾶλλον ἢ τῶν μεγάλων. 
; »ο7᾿ , ) «; ΕῚ “- “-Σ“οὁ2ὦν 

ἔτει γὰρ ὑὕγρομελὴ ὄντα, ἐπισύρεται ὅλα ἐπὶ τῆς γῆς. 
Υ τ" ,] » Υ ι « , ΒῚ " 

14 71; μὲν οὖν λίαν νεογγνιὰ οἱ φιλοκυγηγέται ἀφιᾶ- 
- -» ς . 3) 3» “ ᾽ τ ΔΑ 

συ τῇ Θεῷ" οὗ δὲ δὴ ἕτειοι τάχιστα ϑέουσι τὸν πρῶ- 
" . 3 ») 3 ; . ᾿ 

τὸν δρόμον, τοὺς δ᾽ ἀλλους οὐκ ἔτι" εἰσὲ γὰρ ἐλα- 

ΧΕΝ Ῥόοσιτ. ἷ 
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φροὺ, ἀδύνατοι δέ. τ «“αμβάνειν δὲ τοῦ λαγῶ τα 
ἴχνη, ὑπάγοντα τὰς κύνας ἐκ τῶν ἔργων ἄνωθεν" 
ὅσοι δὲ μὴ ἔρχονται αὐτῶν εἰς τιὶ ἐργάσιμα, τοὺς λει- 
μῶνας, τὰς νάπας, τὰ δεῖϑρα, τοὺς λέϑους, τὰ ὑλώ- 

δη" καὶ ἐὰν ὑποκινῇ, μὴ ἀναβοᾷν, ἵνα μὴ αἵ κὺ- 
γες, ἔκφρονες γιγνόμεναι, χαλεπῶς τὰ ἴχνη γνωρί- 

ζωσιν. τῷ Εὑρισκόμενοι δὲ ὑπὶ αὐτῶν καὶ διωκόμε- 
γοι ἔστιν ὅτε διαβαίνουσι τὰ δεύματα, καὶ ὑποκάμ- 
πτουσι, καὶ καταδύονται εἰς φάραγγας, καὶ εἰς εἰ- 
λυοὺς- πεφόβηνται γὰρ οὗ μόνον τὸς κύνας, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ἀετοὺς" ὑπερβάλλοντες γὰρ τὰ σιμὰ καὶ τᾶιὶ 

ψιλὼ, ἀναρπάξονται, ἕως ἂν ὦσιν ἔτειοι" τοὺς δὲ μεί- 

ζους ἐπιτρέχουσαι αἵ κῦνες “ἀφαιροῦνται. ᾿ 7 Ποδω- 
κέστατοι μὲν οὖν εἰσὶν οἵ ὄρειοι, οὗ πεδινοὶ δὲ ἡ ἢτ- ἡ 
τον, βραδύτατοι δὲ οἵ ἕλειοι" οἵ δ᾽ ἐπὺὲ πάντας τοὺς 

τόπους πλανῆταν γαλεποὶ πρὸς τοὺς δρόμους" τὰ 
γὰρ σύντομα ἴσασι" ϑέουσι γὰρ μάλιστα μὲν τὰ ἄ- 
γάντη, ἢ τὰ ὅμαλά" τιὶὶ δὲ ἀνόμοια, ἀνομοίως" τιὰ 
δὲ κατάντη, ἥκιστα. τὃ Ζιωκόμενοι δὲ εἰσι κατάδη- 
λοι μάλιστα μὲν δι γῆς κεκινημέγης, ἐμὸν ἔχωσιν 
μά ἐρύϑημα, καὶ διὰ καλάμης, διὰ τὴν ἀνταύ- 
γειὰ» " κατάδηλοι δὲ καὶ ἐν τοῖς τριμμοῖς καὶ ἐν ταῖς 
ὁδοῖς, ἐὰν ὦσιν ἰσύπεδοι" τὸ γὰρ φαγὸν τὸ ἐν αὖ- 
τοῖς ἐνὸν ἀντιλάμπει" ἄδηλοι δὲ, ὅταν τοὺς λέϑους, 

τιὶὶ ὄρη, τιὰ φέλλια, τὼ δασέα ἀποχωρῶσι, διὰ τὴν 

ὁμόχροιαν. 190 Προλαμβάνοντες δὲ τὰς κύνας, ἐφέ- 

στανται, καὶ ἀνακαϑίζοντες ἐπαίρουσιν αὑτοὺς, καὶ 

ἐπακούουσιν, εἴ που πλησίον κλαγγὴ ἢ ψόφος τῶν κυ- 
νῶν" καὶ ὅϑεν ἂν ἀχούσωσιν, ἀποτρέτονται. 20 Οτὲ 
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δὲ καὶ οὐκ ἀκούσαντες, ἀλλὰ δόξαντες ἢ πεισϑέντες 

ὕφ᾽ αὑτῶν, παρὰ τὰ αὐτὰ, διὰ τῶν αὐτῶν, ἐπαλλάτ- 
τογτὲς ἅλμα τα, ἐμποιοῦντες ἴχνεσι» ἴχνη ; ἄποχωρο ὕσι. 
21 Καί εἶσι μακροδρομώτατοι μὲν οἵ ἐκ τῶν ψιλῶν εὑ- 
ρισχόμενοι, διιὶ τὸ καταφανές" βφαχυδρομώτατοι δὲ 
οἵ ἐκ τῶν δασέων " ἐμποδὼν γὰρ τὸ σκοτειγόν. 22 Ζ1ὑο 
δὲ καὶ τὰ γένη ἐστὴν αὐτῶν" οἱ μὲν γὰρ μεγάλοι, ἐπί- 
σέρηγου, καὶ τὸ λευκὸν τὸ ἐν τῷ μετώπῳ μέγα ἔχου- 
σιν" οὗ δὲ ἐλάττους, ἐπίξανϑοι, μικρὸν τὸ λευκὸν 

ἔχοντες. “αὖ Τὴν δὲ οὐρὰν οἱ μὲν κύκλῳ περιποίκι- 
λον, οἵ δὲ παράσειρον " καὶ τὰ ὄμματα οἵ μὲν ὕποχα- 
θοποὶ, οὗ δὲ ὑπόγλαυκου" καὶ τὰ μέλανα τιὰ περὶ τι 
ὦτα ἄκρα οἱ μὲν ἐπὶ πολὺ, οἵ δὲ ἐπὶ μικρόν. “4 Ἔ- 
χουσι δὲ αὐτῶν αἵ πολλαὶ τῶν νήσων τοὺς ἐλάττους, 

αἵ τ΄ ἔρημοι καὶ οἰκούμεναι" τὸ δὲ πλῆϑος πλείους 

ἐν αὐταῖς, ἢ ἐν ταῖς ἠπείροις" οὐ γάρ εἶσιν οὔτ᾽ 
ἀλώπεκες ἐν ταῖς πολλαῖς αὐτῶν, αἵτινες καὶ αὐτοὺς 
καὶ τὰ τέκνα ἐπιοῦσαι ἀναιροῦνται, οὔτε ἀετοί" τὰ 
μεγάλα γὰρ ὄρη ἔχουσι μᾶλλον ἢ τὰ μικρά" ἐλάττω 
δ᾽ ἐπὲ τὸ πολὺ τὰ ἐν ταῖς νήσοις. 25 Κυγηγέται δὲ 
εἰς μὲν τὸς ἐρήμους ὀλιγάκις ἀφικνοῦνται, ἐν δὲ ταῖς 

οἰκουμέγαις ὀλέγοι ὄντες, καὶ οὐ φιλόϑηροι οἵ πολ- 
λοί" εἰς δὲ τὸς ἱερὰς τῶν νήσων οὐδὲ διαβιβάζειν 

οἷόν τε κύνας. Ὅταν οὖν τῶν τε ὑπαρχόντων ὁλί- 
γους ἐκϑηρῶνται καὶ τῶν ἐπιγιγνομένων, ἀνάγκη 
ἀφϑόνους εἶναι. 

20. Βλέπει δὲ οὐκ ὀξὺ, διὰ πολλά" τά τε γεὶᾳ 
ὄμματα ἔχει ἔξω, καὶ τὰ βλέφαρα ἐλλείποντα, χιχὺ 
οὐκ ἔχοντα ἀμαβλλὴν ταὶς αὐγαῖς" ἣ ὄψις οὗ» δια 

4 



192 5 Ὲ ΝΑ ΤΟΝ νι 

“ω ϑ 4 2 , [ν} ι ᾿, 

ταῦτα ἀμαυρὰ, ἐσκεδασμέγη. 27 «μα δὲ τούτοις, 
δι ν [κ᾽ δ.) Ὁ τὰ ᾿ ἢ 7 39 5 “ 

καὶ ἐν ὕπνῳ ὧν το πολλὰ τὸ ϑηρίον οὐκ ὠὡφελεῖτα 
3 δ᾽ γὼ ΨΊΡι- Ρ ᾿ , 9 -Ὁ πρὸς τὸ δρᾷν. Καὶ ἡ ποδωκία πρὸς τὸ ἀμβλυωπεὶν 

Φ ς - 

αὐτῷ πολὺ συμβάλλεται" ταχὺ γὰρ ἑκάστου παρα- 
32» οὉ ε 

φέρει τὴν ὄψιν, πρὶν νοῆσαι ὃ τι ἐστί, οὃ Καὶ οἵ φό- 
βου τῶν κυνῶν, ὅταν διώκωνται, ἑπόμενοι μετὰ τού- 

ω - [ο α΄. 

τοῦ συνεξαιροῦνται τὸ προγοεῖσϑαι. «(Ὥστε διὰ ταῦ- 

τὰ προσπίπτων λαγϑάγει πρὸς πολλὰ, καὶ εἰς τὰς 
, 

ἄρκυς ἐμπίπτων. 20 Εἰ δ᾽ ἔφευγεν ὕρϑιον, ὀλιγά- 
ΒλῚ 9» 4 ω Ὡῳ Υ Ὑ Ἀ 

κις ἂν ὅπασχὲ τὸ τοιοῦτον" γνὺν δὲ περιβάλλων, καὶ 
ἀγαπῶν τοὺς τόπους, ἐν οἷς ἐγένετο καὶ ἐτράφη, ἀλίέ- 

᾿ 3 -Ὁ 

σχεται. Κατὰ πόδας δὲ οὐ πολλάκις ὑπὸ τῶν κυ- 
“ὖ , ου ο τ ͵ 

γῶν διὰ τὸ τάχος κρατεῖται" οσοι δὲ ἁλίσκονται, πα-. 
ι ω , 3ςωι 

ρὰ φύσιν τοῦ σώματος, τύχῃ δὲ χρώμενοι" οὐδὲν 
γὰρ τῶν ὄντων ἰσομέγεϑες τούτῳ ὅμοιόν ἐστι πρὸς 
δρόμον" σύγκειται γὰρ ἐκ τοιούτων τὸ σῶμα. ὅ0 Ἔ- 
χει γὰρ κεφαλὴν κούφην, μικρᾶν, κατωφερῆ, στενὴν 

, οἷὔυ μῚ] 

ἐκ τοῦ πρόσϑεν, τράχηλον λεπτὸν, περιφερῆ, οὐ σκλη- 
οὐν, μῆκος ἱκανόν" ὠμοπλάτας ὀρϑὺς, ἀσυνδέτους 
ΕἾ ᾿ ὦ. 9 3.»ϑ »ὦ. ΕῚ ΠῚ Υ͂ Ὁ 

ἄνωϑεν " σπἕλη τὸ ἐπ᾿ αὐτῶν ἐλαφρὰ, σὐυγκωλα" στῆϑος 
3 , ) ᾿ ’ 3 . 

οὐ βαρύτονον " πλευρὰς ἐλαφρᾶς, συμμέτρους" ὀσφὺν 
“ ΓῸ ᾿ ς ᾿ 

περιφερῆ "-κωλὴν σαρκώδη λαγόνας ὑγρᾶς, λαπαρὼς 
ς -.ὡ2 “ ; 2) ἐ ἱκανῶς" ἰσχία στρογγύλα, πλήρη κύκλῳ, ἄνωθεν δὲ, 

“ὦ" . 2 Ὁ , 

ὡς χρὴ, διεστῶτα " μηροὺς μαχροὺς, εὐπαγεῖς, ἕξω- 
ι «ἰ ὃ Π 2 3 

ϑὲεν μὲν ἐπιτέταμένους, ἔνδοϑεν δὲ οὐκ ὀγκώδεις" 
ὑποκώλια μακρὰ, στιφρά" πόδας τοὺς πρόσϑεν 
327 ς ᾿ . ΡῚ 9 ΤΟΣ ᾿ δὲ 3» 9 ᾽ ᾿ 
ἄκρως ὑγροὺς, στενοὺς, ὀρϑούς" τοὺς δὲ ὄπισϑεν 
στερεοὺς, πλατεῖς " πάντας δὲ οὐδενὸς τραχέος φρο»»- 

τίζοντας " σκέλὴ τὰ ὄπισϑεν μείζω πολὺ τῶν ἕμπρα: 
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σϑεν, καὶ ἐγκεκλιμένα: μικρὸν ἕξω" τρίχωμα ῥ βραχὺ, 
κοῦφον. 21 Ἔστιν οὖν ἀδύνατον μὴ οὐκ εἶναι, ἐκ 
τοιούτων συνηρμοσμένον, ἰσχυρὸν, ὑγρὸν, ὑπερέλα- 

’ δὲ ε 2 ὄ ΕῚ ἔψγ“- 4 
φρον. Τεκμήριον δὲ, ὡς ἐλαφρόν ἐστιν" ὁταν [γαρ] 
3 ’ Υ͂ -» ᾽ ι δὴ Ὰ ἀτρέμα διαπορεύηται, πηδᾷ βαδίζοντα δὲ οὐδεὶς 
ἑώρακεν, οὐδ᾽ ὄψεται" τιϑεὶς εἰς τὸ ἐπέκεινα τῶν 
ἔμπροσϑεν ποδῶν τοὺς ὄπισϑεν καὶ ἕξω [καὶ] ϑεὶῖ 
οὕτως" δῆλον δὲ τοῦτο ἐν χιόνι. ὅ. Οὐρὰν δὲ οὐκ 
} ἰ 2» Υ Ι 35: ." “ἃ ι 3 

ἐπιτηδείαν ἔχει πρὸς δρόμον. πευϑύνειν γὰρ οὐχ 
ἱκανὴ τὸ σῶμα διὰ τὴν βραχύτητα: ἀλλὰ τῷ ὠτὶ 
ἑχατέρῳ τοῦτο ποιεῖ, [καὶ ὅταν ἁλίσκηται ὑπὸ τῶν 
κυνῶν... καταβάλλων γὰρ καὶ παραβάλλων τὸ ἕτε- 
ρον οὖς πλάγιον, ὁποτέρᾳ ἂν λυπῆται, ἀπερειδόμε- 
γος δὴ εἰς τοῦτο ὑποστρέφεται ταχὺ, ἐν μικρῷ πολὺ 

καταλιπὼν τὸ ἐπιφερόμενον. 25 Οὕτω δὲ ἐπίχαρί 
Ν ὶ ᾧ ᾽ . ὃς. κ΄ ὦ 8. χι 98 ιι 05 ᾿ 
ἐστι τὸ ϑηρίον, στε οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν, ἐιδὼν ἱχνευό- 
μένον, εὑρισκόμενον, μεταϑεόμενον, ἁλισκόμενον, 

 ἐπιλάϑοιτ᾽ ἂν, εἴ του ἐρῴη. 
54. Ἔν δὲ τοῖς ἔργοις κυνηγετοῦντα ἀπέχεσϑαι, 

ὧν ὧραι, φέρουσι, καὶ τὰ γάματα καὶ τὰ ῥεύϑρα 
ἐᾷν. Τὸ γιὰρ ἅπτεσθαι τούτων ̓ αἰσχρὸν καὶ κακὸν, 
καὶ ἵνα μὴ τῷ γόμῳ ἐναντίοι ὦσιν οἵ ἰδόντες" καὶ 
ὅταν ἀναγρία ἐμπίπτῃ, ἀναλύειν χρὴ τὰ περὶ κυνη- 
γέσιον πάντα. 

τ »“ῬΖο Ν ᾿ 

ἀλν. Ι]. 1 κΚυνῶν δὲ κόσμος δέραια, ἱμάντες, 

στελμονίαν" ἕστω δὲ τὰ μὲν δέραια μαλακὰ, πλατέα, 
μ Υ͂ ι -Ὁ »- ' ι 

Ὅα μὴ ϑραύῃ τὰς τρίχας τῶν κυνῶν" οἵ δὲ ἱμάντες 
ἔχοντες ἀγκύλας τῇ χειρὶ, ἄλλο δὲ μηδέν" οὗ γὰρ κ χ ς ἀγ ς " Χ οι, 0 γὴν μῆθεν" ουὅ γὰρ χκα- 

-Ὁ - ᾿ ς - »“ 3 ᾿ ; 

λῶς τηροῦσι τὸὺς κύνας οἱ ἐξ αὐτῶν εἰργασμένοι τὰ 
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δέραια: αἵ δὲ στελμονίαι πλατεῖς τοὺς ἱμάντας, ἵγα 

μὴ τρίβωσι τὰς λαγόνας αὐτῶν" ἐλήμέβι κυλεν. 

ὃ ἐγκεντρίδες ἵνα τὰ 7έἕνη φυλάττωσι. 2. ̓Εξάγειν 

δὲ αὐτὰς οὐ χρὴ ἐπὶ τὰ κυνηγέσια, ὅταν μὴ τὼ προς- 

φερόμενα δέχωνται ἡδέως, (τεκμήριον δὲ τοῦτο, ὅτι 

οὐχ ἐρῥωνται) μηδὲ ὅταν ἄνεμος πνέῃ μέγας" διαρ- 

τάξει γὰρ τὶ ἴχνη, καὶ οὐ δύνανται ὀσφφαίνεσϑαι, 

οὐδὲ αἵ ἄρκυς ἑστάναι, οὐδὲ τὰ δίχτυα. 2 Ὅταν δὲ 

τούτων μηδέτερον κωλύῃ, ἄγειν διὰ τρίτης ἡμέρας. 

Τὰς δὲ ἀλώπεκας μὴ ἐϑέξειν τὰς κύνας διώκειν" δια- 

φϑορὰ γὰρ μεγίστη , καὶ ἐν τῷ δέοντι οὔ ποτὲ πά- 

ρεισιν. 4 Εἷς δὲ τὰ κυνηγέσια μεταβάλλοντα ἄγειν, 

ἵνα ὦσιν ἔμπειροι τῶν κυνηγεσίων, αὐτὸς δὲ τῆς χώ-. 

θας. ᾿Εξιέναι δὲ πρωὶ, ἵνα τῆς ἰχνεύσεως μὴ ἀποστε- 

θῶνται" ὡς οὗ ὀψιξόμενοι ἀφαιροῦνται τὰς μὲν κύ- 

νας τοῦ εὑρεῖν τὸν λαγῶ, αὑτοὺς δὲ τῆς ὠφελείας" 

υὐ γὰρ ἐπιμένει τοῦ ἴχνους ἡ φύσις, λεπτὴ οὖσα, πᾶ- 

σαν ὥραν. 
5 Τὴν δὲ στολὴν ὁ ἀρχυωρὸς. ἐξίτω ἔχων ἐπὶ (δι ̓  

ραν μὴ ἔχουσαν βάρος. Τὰς δὲ ἄρκυς ἱστάτω ἀμφὲ 

δρόμους, [ὁδοὺς] τραχείας, σιμᾶς, λαγαρὰς, σκοτει- 

νὰς, ῥοῦς, χαράδρας, χειμάῤῥους ἀενγάους" εὺς ταῦτα 

γὰρ μάλιστα φεύγει" εἰς ὅσα δὲ ἀλλα, ἄπειρον. εἰπεῖν 

6 Τούτων δὲ παρόδους, διόδους, καταφανεῖς, λε- 

πιὰς [λαταλειπέτω, “στάτω δ᾽ ] εἰς ὄρϑρον καὶ μὴ 

πρωΐ" ἵνα, ἐὰν ἢ πλησίον τὸ ἀρκυστάσιον τῶν ζη- 

τησίμων, μὴ φοβῆται ἀκούων ὁμοῦ τὸν ψόφον" ἐὰν. 

δὲ ἢ ἀπ ἀλλήλων πολὺ, ἧττον κωλύει ; προ καϑαρὰς 

ποιουμένους τὰς ἀρκυστασίας, ἵγα αὐτῶν μηδὲν ἂν 

(2 
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ἢ ἶ ͵ ᾽ ᾿ ᾽ ς ’ μὴ 

τέχηται. 7 Πηγνύειν δὲ τὰς σχαλίδας ὑπτίας, ὅπως 
ἂν ἐπαγόμεναν ἔχωσι τὸ σύντονον" ἐπὶ δὲ ἄκρας ἴσους 

Α ἰ γ ! Ἂν Ὁ , 5 , 

τοὺς βρόχους ἐμβαλλέτω, καὶ ὁμοίως ἀντερειδέτω. 
᾿ 5 

ἐπαίρων εἰς μέσον τὸν κεκρύφαλον. 8. Εἰς δὲ τὸν πε- 
͵ ) Υ͂ Υ Ἃ ᾿ ε'! «ς ρίδρομον ἐναπτέτω λέϑον μακρὸν καὶ μέγαν, ἵνα ἡ 

2 «ς 32Γ ῖ ᾿ κῚ ὃ ’ ’ 

ἄρκυς, ὅταν ἔχῃ τὸν λαγὼ, μὴ ἀντιτείνῃ. Στοιχιζό- 
᾿ 1] ς ᾿] 4 }ι Ὁ ΑΡΝΙ Ὁ -Ὁ Ψ᾿ ᾿ 

τω δὲ μακρὰ, ὑψηλὰ, ὅπως ἂν μὴ ὑπερπηδᾷ. Ἔν δὲ 
" 5 Υ͂ φ Φ ᾿ 27 [ , 

ταῖς ἐἰχνείαις μὴ ὑπερβάλλεσθαι" ἔστι γὰρ ϑηρατικὸν 

μὲν, φιλόπονον δὲ, τὸ ἐκ παντὸς τρόπου ἑλεῖν ταχύ. 
9 Τὰ δὲ δίκτυα τεινέτω ἐν ἀπέδοις, ἐμβαλλέτω δὲ τὼ 

-“΄ἷ οὖ 3 

ἐνόδια εἰς τὰς ὁδοὺς, καὶ ἐκ τῶν τριμμῶν εἰς τὰ συμ: 

φέροντα, καϑάπτων τοὺς περιδρόμους ἐπὶ τὴν γῆ», 
τὰ ἀκρωλένια συνάγων, πηγγνύων τὰς σχαλίδας με- 
" ελ - ὃ ᾿ ,' Ἢ εν ΕῚ (λλ ν᾿ 2 
αξὺ τῶν σαρδονίων, ἐπὶ ἄκρας ἐπιβάλλων τοὺς ἐπι- 

δρόμους, καὶ παράδρομα συμφράττων. 1ὸ Φυλατ- 
τέτω δὲ ἐκπεριϊών" ἐὰν δὲ ἐκκλίνῃ στοῖχος ἢ ἄρκυς, 

᾿ ᾿ ι ͵ 

ἀνιστάτω" διωκόμενον δὲ τὸν λαγὼ εἰς τὰς ἄρκυς εἰς 

τὸ πρόσϑεν προϊέσϑω, καὶ ἐπιϑέων μὲν ἐκβοάτω" 
᾿ ᾿ 3 -Ὁ -Ὁ , 

ἐμπεπτωχότος δὲ, τὴν ὀργὴν τῶν κυνῶν παυέτω, μὴ 
ἁπτόμενος, ἀλλὰ παραμυϑούμενος" καὶ δηλούτω τῷ 

Π] ι 

κυνηγέτῃ, ὅτι ἑάλωκεν, ἀναβοήσας, ἢ ὅτι παραδε- 
: ΠῚ ῶι ὦ 4. )ό ΤΑ. 
δράμηκε παρὸ τάδε ἢ τάδε, ἢ) ὁτι οὐχ ἑώρακεν, ἢ οὗ 

κατεῖδε. 
11 Τὸν δὲ κυνηγέτην ἔχοντα ἐξιένιχι. ἡμελημένην 

ἐλαφρὰν ἐσϑῆτα ἐπὶ τὸ κυνηγέσιον, καὶ ὑπόδεσιν, 
ἐν δὲ τῇ χειρὶ ῥόπαλον" τὸν δὲ ἀρκυωρὸν ἕπεσϑαι: 
πρὸς δὲ τὸ κυνηγέσιον σιγῇ προσιέναι, ἵνα μὴ ὃ λα- 

ν - ὃ ΩΝ 

γὼς, ἐάν ποὺ ἢ πλησίον, ὑποκινῇ ἀκούων τῆς φω- 
γῆς. 12 ΖΦήσαντα δ᾽ ἐκ τῆς ὕλης τὰς χύνας, ἑκάστη! 
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ἢ Ἑ 

κ « δᾶ. ΨΩ, Ε ᾿ , . κῃ 
γωρὶς, πῶς ἂν εὔλυτον σι, συνιστάγαι τὰς ἄρκις 

καὶ τὰ δίκτυκ, ὡς εἴρηται. Μετὰ δὲ τοῦτο τὸν μὲν 

ἀρπυωρὸν εἶναι ἐν φυλακῇ: αὐτὸν δὲ τὰς κύνας λα- 

βόντα ἱέναι πρὸς τὴν ὑπαγωγὴν τοῦ κυνηγεσίου. 
τῷ Καὶ εὐξάμενον τῷ ““πόλλωνι καὶ τὴ “Ἀρτέμιδι τῇ 
“Αγροτέρῃ μεταδοῦναι τῆς ϑήρας , λῦσαι μίαν κὗνα, 

ἥτις ἂν ἢ σοφωτάτη ἰχνεύειν" ἐὰν μὲν ἢ χειμὼν, ἅμ᾽ 
᾿ ἡλίῳ ἀνέχοντι" ἐὰν δὲ ϑέρος, πρὸ ἡμέρας" τὰς δὲ 
ὄλλας ὥρας, μεταξὺ τούτων. 14 ᾿Επειδὰν δὲ ἢ κύων 
λάβῃ τὸ ἴχνος ὀρϑὸν ἐκ τῶν ἐπηλλαγμένων, παρα- 
λῦσαι καὶ ἑτέραν " περαιγνομένου δὲ τοῦ ἴχνους, δια- 
λιπόντα μὴ πολὺ καὶ τὰς ἄλλας ἀφιέναι κατιὰ μέων, 

Ἂ δὴ Ἅ νὖ Π 3 νι: 
καὶ δπεσϑαν μὴ ἐγκείμενον, ὀνομαστι ξἑκαστὴν προς- 

ἀγορεύοντα, μὴ πολλὰ, ἵνα μὴ παροξύνωνται πρὸ 
τοῦ καιροῦ. 158 «Αϊ δὲ ὑπὸ χαρᾶς καὶ μένους προϊῶ- 

Φ 5} , 27 ε ᾿ ὃ “ ἘΝ 

σιν ἐξίλλουσαι τὰ ἴχνη, ὡς πέφυκε, διπλᾶ, τριπλᾶ, 
3 Ὁ Φι ΔῪ 

προφορούμεναι παρὰ τὰ αὐτὰ, διὰ τῶν αὐτῶν, ἔπηλ-. 
᾿ -»"" 3 ᾿ " 

καγμὲ να, περιφερῆ, ὀρϑὰ, καμπύλα, πυκνὰ, μανιὶ, 
γνώριμα, ἄγνωστα, ξδαυτὰς παραϑέουσαι, ταχὺ τοῦς. 
οὐραῖς διασείουσαι, καὶ ἐπικλίγνουσαι τὰ ὦτα, καὶ 

ἄς: 5 ε- Ὗ δ . εχ ἀχεξος εν ὗς 

ὅς δὲ πδρειαῥωραρωρειν 

ἀστράπτουσαι τοῖς ὄμμασιν». 16 ᾿Επειδὰν δὲ περὶ 

τὸν λαγὼ ὦσι, δῆλον ποιήσουσι τῷ κυνηγέτῃ, σὺν 

τοῖς οὐραῖς τὰ σώματα ὅλα συνεπικραδαίνουσαι, 
πολεμικῶς ἐπιφρερόμεγαι, φυλοχφύως παραϑέουσαι, 
δυντθέχουσαι φιλοπόνως, συνιστάμεναι ταχὺ, διΐ- 

στάμεναν, πάλιν ἐπιφερόμενα" τελευτῶσαι δὲ ἀφί- 
ἕονται πρὸς τὴν εὐνὴν τοῦ λαγῶ, καὶ ἐπιδραμοῦνται 
,. 3 ». Ἢ ε 2 Ὄμν 5. εγᾳ- δ. δῶ, ΤΥΦΙ ἦν 
ἐπ αὐτόν. ιτ7 Ὃ δ᾽ ἐξαίφνης ἀναΐξας ἐφ᾽ αὑτὸν 

ὑλαγμὸν ποιήσει τῶν κυνῶν καὶ κλαγγὴν φεύγων. 
ν 
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Τμβοώντων δὲ αὐτῷ διωκομένῳ, ἱ ἰδ) κύνες, ἰὼ κακὰς, 
σαφῶς γε ὦ κύνες, καλῶς γε ὦ κύνες. Καὶ κυνοδρο- 

μεὴν περιελίξαντα ὃ ἀμπέχεται περὶ τὴν χεῖρα, καὶ 
τὸ ῥόπαλον ἀναλαβόντα, κατὰ τὸν λαγὼ, καὶ μὴ 
ὑπαντᾷν" ἄπορον γάρ. 1τὃ Ὃ δὲ ὑποχωρῶν, ταχὺ 
ἐχλείπων τὴν ὄψιν, πάλιν περιβάλλει, ὅϑεν εὑρίσκε- 
ται, ἐπὶ τὸ πολύ. “Ἀναβοᾷν δὲ κοινὸν μέν" αὐτῷ 
παῖς, αὐτῷ παΐς, παὶϊ δὴ, παὶ δή ὃ δὲ, ἐάν τε ἕαλω- 

κὼς ἣ ἐάν τε μὴ, δηλούτω. Καὶ ἐὰν μὲν ἑαλωκὼς ἢ ἢ 
ἐν τῷ πρώτῳ δρόμῳ, ἀνακαλεσάμενος τὰς κύνας ζη- 

τεῖν ἄλλον" ἐὰν δὲ μὴ, κυγοδρομεῖν ὡς τάχιστα, καὶ 
μὴ ἀφιέναι, ἀλλ᾽ ἐκπερᾷᾶν φιλοπόνως. 19 Καὶ ἐὰν 
πάλιν ἀπαντῶσι διώκουσαι αὐτὸν, ἀναβοᾷν, εὖγε, 
εὖγε ὦ κύνες, ἕπεσϑε ὦ κύνες" ἐὰν δὲ πολὺ προει- 
ληφυῖαν ὦσι, καὶ μὴ οἷός τ' ἢ νυν ρομδρ ἐπιγίγνε- 
σθϑαν αὐταῖς, ἀλλὰ διημαρτηκὼς ἢ τῶν δρόμων, ἢ 
καὶ πλησίον που φουτώσας ἢ ἐπιβοώσας ἢ ἐχομένας 
τῶν ἱχνῶν μὴ δύνηται ἰδεῖν, πυνϑάνεσϑαι παρα- 

ϑέοντα ἅμα, ὅτῳ ἂν προσπελρίις ἀναβοῶντα, ἢ 
κατεῖδες ὡῇ τὰς κύνας; ;. 30 ᾿Επειδὰν δὲ πύϑηται 
ἤδη ,. ἐὰν μὲν ἐν τῷ ἴχνει ὦσι, προσοτάντα ἐγκελεύειν, 
τοὔνομα μεταβάλλοντα ὃ ἑκάστης τῆς κυνὸς, ὁποσαχῆ 

οἷόν ἐ ἂν ἢ τοὺς τόνους τῆς φωνῆς ποιούμενον, ὀξὺ, 
βαρὺ, μικρὸν, μέγα. Τιρὸς δὲ τοὺς ἄλλοις κελεύμα- 

σιν, ἐὼν ὦσιν ἐν ὄρει αἵ μεταδρομαὶ, ἐπικελεύειν τό- 
δε, εὖ κύγες, εὖ ὦ κύνες " ἐὰν δὲ μὴ πρὸς αὐτοῖς ὦσι 
τοὶς ἴχνεσιν, ἀλλ' ὑπερβάλλωσι, καλεῖν αὐτὰς, οὐ 

πιάλιν, οὐ πάλιν ὦ κύνες. α΄ ᾿Επειδὼν δὲ προστῶσι 

τοῖς ἴχνεσι, περιάγειν αὐτὰς, κύκλους πολλοὺς καὶ 
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πυχγοὺς ποιούμενον" ὅπου δ᾽ ἂν ἢ αὐταῖς ἀμαυρὸ» 
τὸ ἴχνος, σημεῖον ϑέσϑαι στοῖχον ἑαυτῷ, καὶ ἀπὸ 

τούτου συνείρειν, μέχρις ἂν σαφῶς γρωρίσωσιν, ἐγκδ- 
λεύοντα καὶ ϑωπεύοντα. 25 Αἱ δ᾽, ἐπειδὰν λαμπρὸ 
2) τὺ ἴχνη, ἐπιῤῥιπτοῦσαι Γ παραπηδῶσαι, κοιγωγοῦ- 
σαι, ὑπολαμβάνουσαι, ἐνσημαινόμεναι, ὅρους τιϑ ἐ- 
μεναι ξαυταῖς γνωρίμους, ταχὺ μεταϑεύσονται" ὅταν 

δὲ οὕτως διὰ τοῦ ἴχνους πυκνῶς διάττωσι, μὴ κατέ- 
χζοντα κυνοδρομεῖν, ἵνα μὴ ὑπὸ φιλοτιμίας ὑπερ- 
βάλλωσι τιὰ ἴχνη. 2. ᾿Επειδὰν δὲ περὶ τὸν λαγὼ ὦσι, 
καὶ τοῦτο ἐπιδεικνύωνταν σαφῶς τῷ κυνηγέτῃ, προς- 
ἔχειν, ὅπως ἂν μὴ ὑποκινῇ εἰς τὸ πρόσϑεν, πεφοβη- 
μένος τὸς κύγας" αἵ δὲ διαῤῥιπτοῦσαι τὸς οὐρὸς, καὶ 
ἑαυταῖς ἐμπίπτουσαι, καὶ πολλὰ ὑπερπηδῶσαι, καὶ 
ἐπανακλαγγάνουσαι, ἐπαναΐίρουσαν τὰς κεφαλάς, εἰς- 

βλέπουσαι εἰς τὸν κυνηγέτην, ἐπιγνωρίζουσαν ἀληϑὴ 
“ 3, "“- δἰἷἝ 3 ς« ὦ 9 Υ͂ Α δ 

εἰναν ἤδη ταῦτα, υῳ αὐτῶν ἀναστήσουσιν τὸν λαγω, 

καὶ ἐπιᾶσι κεκλαγγυῖαι. 24 Ἐὰν δὲ εἰς τὰς ἄρκυς 
ἐμπίπτῃ, ἢ ἔξω ἢ ἐντὸς παρφενεχϑῇ, καϑ' ἕν ἕκαστον 

τούτων ὃ ἀρκυωρὸς γεγωνεΐτω. Καὶ ἐὼν μὲν ἢ ἑξαλω- 
κὼς, ἕτερον ἐπιζητεῖν" ἐὰν δὲ μὴ, μεταϑεῖν χρώμε- 
γον τοὶς αὐτοῖς ἐγκελεύμασιν. 25. Ἔ πειδὸν δὲ μετα- 

ϑέουσαι αἵ κύνες ἤδη ὑπόκοποι ὦσι, καὶ ἢ ὀψὲ ἤδη 
τῆς ἡμέρας, τότε δεῖ τὸν κυνηγέτην τὸν λαγὼ ἀπειρη- 
κότα ζητεῖν, μὴ παραλείποντα μηδὲν, ὧν ἡ γῆ ἀνίη- 
σιν, ἢ ἔχει ἐφ᾽ ἑαυτῆς, τὰς ἀναστροφὲς ποιούμεγον 
πυκνὰς, ὅπως ἂν μὴ παραλειφϑῇ" (κατακλένεται 
γὰρ ἐν μικρῷ τὸ ϑηρίον, καὶ οὐκ ἀνίσταται ὑπὸ κό- 

Ἧ, Ι͂ , ’ 2 ’ ) ’ 
που καὶ φόβου) τὸς κύνας ἐπαγόμεγον, ἐγκελεύονται, 

- 

ΠΕ ΠΠ Ἐν 
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παραμυϑούμενον τὴν φιλάγϑρωπον, πολλά" τὴν αὖ- 
.)ὴ Υνὶ 4 ’ ’ [4 δ. δ 9 

ϑάδη, ολίγα " τὴν μέσην, μέτρια" ἕως ἂν ἢ ἁποκτείγη 
2 ΒλῚ 5 ἝἭἭ) , 

αὐτὸν κατὰ πόδας,-ἢ εἰς τὸς ἄρκυς ἐμβάλῃ. 20 1271ε’ 
2 ι 

τὰ δὲ ταῦτα ἀνελόντα τὰς ἄρκυς καὶ τὰ δίχτυα, ἄνα- 
τρίψαντα τὸς κύνας ἀπιέναι ἐκ τοῦ κυνηγεσίου " ἐπι- 
μείναντα, ἐὰν ἢ ϑερινὴ μεσημβρία, ὅπως ἂν τῶν κυ- 
γῶν οὗ πόδες μὴ καίωνται ἐν τῇ πορείᾳ. 

πυθ 

Ολν. γΠ. , Σκυλακεύειν δὲ αὐτὰς ἐπανγνιέντα 

τῶν πόνων τοῦ χειμῶνος, ἵνα, ἔχουσαν τὴν ἡσυχίαν, 
πρὸς τὸ ἕαρ ἐπάγωνται τὴν φύσιν γενναίαν" ἢ γὰρ 
« ᾿ ᾿ 3,1} .υ ω Π [7] ' 

ὥρα πρὸς τὰς αὐξήσεις τῶν κυνῶν κρατίστη αὕτη 
δος Ἂς ι ἢ , Ττ ἢ εἰσὺ δὲ τέτταρες καὶ δέκα ἡμέραι, ἐν αἷς ἡ ἀνάγκη 
“ , " » 

αὕτη ἔχει. 2 “ἅγειν δὲ καταπαυομένας, ἵνα ϑᾶττον 
ἐγκύμονες γίγνωνται, πρὸς κύνας ἀγαϑοὺς" ἐπειδὰν 
δὲ ὦσιν ἐπέφοροι, μὴ ἐξάγειν ἐπὶ κυνηγέσιον ἐνδελε- 

-Ὁ ϑ ᾿ Ρ ε΄ Α ΄ ’ 

χῶς, ἀλλὰ διαλείπειν, ἵνα μὴ φιλοπονίᾳ διαφϑείρω- 
Η Υ͂ ςς ᾿ι 6 Γ 2 γι ᾿ ᾿ Γ 

συ" κύουσι ἑξήκονθϑ' ἡμέρας. ὅ ̓“Επειδὰν δὲ γένηται 
τὰ σκυλάκια, ὑπὸ τῇ τεκούσῃ ἐᾷν, καὶ μὴ ὑποβάλ-- 

3 ; Ὁ 3 

λειν ὕφ᾽ ἑτέραν κύνα" αἵ γὰρ ϑεραπεῖαι αἵἱ ἀλλό- 
τριαν οὐκ εἰσὶν αὔξιμοι" τὸ δὲ τῶν μητέρων καὶ τὰ 

δ 9 ᾿ Ἃ Α ῳ- Ὺ ς Ἃ ’ γάλα ἀγαϑὸν, καὶ τὸ πνεῦμα, καὶ αὖ περιβολαὶ φί- 
λαι. 4 ̓ Επειδὰν δὲ ἤδη πλανᾶται τὰ σκυλάκια, δὶ- 

͵ “ - χτὸ ΄ ς δόναν γάλα μέχρι ἐνιαυτοῦ, καὶ οἷς μέλλει τὸν ἅπαν- 
᾿ ι ' -»Ὕ 

τὰ χρύνον βιώσεσθαι, ἀλλο δὲ μηδὲν " αἵ γὰρ βαρεῖαι 

πλησμοναὶ τῶν σκυλακίων διαστρέφουσι σκέλη, σώ- 
μασε νόσους ἐμποιοῦσι, καὶ τὰ ἐντὸς ἄδικα γίγνεται. 
5. Τὰ δ᾽ ὀνόματα αὐταῖς τίϑεσθαι βραχέα, ἵνα εὖ- 

31 παρ Ὴ ᾿ Α 

ανιάζκλητὰ ἢ. Εἶναι δὲ χρὴ τοιάδε: Ψυχὴ, Θυμὸς. 
Πόρπαξ, Στύραξ, “όγχη, «όχος, Φρουρὼ, Φύλαξ, 
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1ιάξις, Ξίφων, Φόναξ, Φλέγων, ᾿Δλκὴ, Τεύχων, “Ὑλεὺς 

Δ͵]ήδας, Πόρϑων, Σπέρχων, ᾿Οργὴ, Βρέμων, Ὕβορις, 
ς Ι 39 Υ ᾿ 

Θάλλων, ἹΡώμη, ᾿Ανϑεὺς, Ἥβα, Τηϑεὺς, Χαρὼ, “Δ4εὺ- 
σων, Αὐγὼ, Πολὺς, Βία, Στίχων, Σπουδὴ, Βρύας, 
Οἰνὰς, Στεῤῥὸς, Κραυγὴ, Καίνων, Τύρβας, “Σϑέ- 

3 3 59 ῖ 

γων, Αϑὴρ, “κτὶς, Αἰχμὴ, Ινόης, Γνώμη, Στίβων, 
Ὃρμή. 6 ἄγειν δὲ τὰς σκύλακας ἐπὶ τὸ κυνηγέσι θ μη. 73 ᾿ ΄ςς σκυλοκαξ 81 ν ηγξσίιον, 

Α τ Υ͂ Υ͂ Ἁ τ ὼς 

τὰς μὲν ϑηλείας ὀκταμήγους, τοὺς δὲ ἀῤύενας δεκα-: 

μήγους " πρὸς δὲ τὸ ἴγνὴ τὰ εὐναῖα μὴ λύειν, ἀλλ 
ἕχοντα ὑφημμένας μακροῖς ἱμᾶσιν ἀκολουϑεῖν ταῖς. 

2. 3 ι 

κυσὶν ἰχνευούσαις, ἐῶντα αὐτὲς διατρέχειν τὶ ἴχνη. 
7 Καὶ ἐπειδὰν ὃ λαγὼς εὑρίσκηται » ξῶὼν μὲν καλαὶ 
ὦσι πρὸς τὸν δρόμον τοὺ εἴδη, » μὴ ἀνιέναι εὐθὺς" 
ἐπειδὰν δὲ προλάβῃ ὃ λαγὼς τῷ δρόμῳ, ὥστε μὴ ἐφο. 

- 39 3 ει, Φ ι 

οἂν ἔτι αὐτὸν τὰς σκύλακας ἱέναι. ὃ -Εὰν γὰρ ὅμό- 
{ ᾿ Ν 3», ἍΜ ἈΝ ᾿ Υ Υ͂ 

ϑεν καλὰς τὰ εἴδη οὔσας καὶ ευψύχους πρὸς τὸν δρό- 

“07 ἐπιλύῃ, ὁρῶσαι τὸν λαγὼ, ἐντεινόμεναι ῥήγνυν- 
ται, οὕπω ἔχουσαι συνεστῶτα τὰ σώματα" διαφυ- 
λάττειν οὖν δεῖ τοῦτο τὸν κυνηγέτην. 9, ̓ Εὰν δὲ αἱ- 
σχίους ὦσι πρὸς τὸν δρόμον, οὐδὲν κωλύει ἱέναι" εὖ-, 
ϑὺς γὰρ δὴ ἀνέλπιστον οὖσαν τοῦ ἑλεῖν, οὐ πεΐσον- 
ται τοῦτο. Τὰ δὲ δρομαῖα τῶν ἰχνῶν, ἕως ἂν ἕλωσι, 

ο ῶ Ὁ ᾿α' 7 τ -Ὡ . 4 μεταϑεῖν ἐᾷν" ἁλισκομένου δὲ τοῦ λαγῶ, διδόναι 
αὐταῖς ἀναῤῥηγνύναι. 10 Πρὸς δὲ ταῖς ἄρκυσι δι- 
δόγαν τὸὼ σιτία αὐταῖς, ἕως ἂν γέαν ὦσιν, [ὅταν 
ἀναιρῶνται,] ἵν᾽, ἐὰν πλαγηϑῶσιν ἐν τῷ κυνηγεσίῳ δὲ 
ἀπειρίαν, πρὸς τοῦτο ἐπανιοῦσοαν σώζωνται. ᾿ἀφεϑή- 

᾿ Ἱ ω , σονται δὲ τούτου, ὅταν ἤδη τῷ ϑηρίῳ ἔχωσι πολε- 
μέως, ἐπιμέλειαν δὲ ποιήσονται τούτου μᾶλλον ἢ ἐκεί- 

. 
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γου φροντίζειν. 11 Ἐπειδὰν δὲ μηκέτι ϑέλωσι προς- 
μένειν ταῖς ἄρκυσιν, ἀλλ᾽ ἀποσκεδαγγύωνται , ἀγα- 

λαμβάνειν, ἕως ἂν .ἐϑισϑῶσιν εὑρίσκειν προςϑέου- 
δ ι 3 ’ 2 - ς -» 

σαι τὸν λαγώ: μὴ, οὐκ ἐν κόσμῳ αεὶ τοῦτον ζητοῦ- 
Ὁ ΄ « ’ 

σαι, τελευτῶσαι ἡ γνῶντου: ἔχχυγοι" πογῆθον μαϑη- 
μα. 12 Χρὴ δὲ καὶ ὡς τὰ πολλὰ διδόναι τὰ ἐπιτή- 
δεια ταῖς χυσὶν αὐτόν᾽ ὅταν μὲν γὰρ ἐνδεεῖς ὠσι; 

, 3 ᾿ τούτου τὸν αἴτιον οὐκ ἴσασιν" οταν δὲ ἐπιϑυμοῦσαι 
; ῇ ’ λάβωσι, τὸν διδόντα στέργουσιν. 

᾽ " εἰ 

(Αν. 111. ι χνεύεσθαι δὲ τοὺς λαγὼς, ὅταν 
ΠῚ [ ε τ εἰ 2 Υ 4 “Ὁ 2 ΦΥΝΝΟΝ 

γίφη ὃ ϑεὸς, ὥστε ἡφανίσϑαι τὴν γῆν" εἰ δ᾽ ἐνέσται 
Γ Υ͂ Ψῃ 21 ψφν, δ᾿ ι ) 

μελάγχειμα, δυσζήτητος ἕσται. Ἔστι δὲ, ὅταν μὲν ἐπι- 

γίφῃ, καὶ ἢ βοῤδεῖον, τιὶὶ ἴχνη ἔξω πολὺν χρόνον δῆλα" 
2 ᾿ ν " ΠΡ ς ᾿ Ι Γ 35 Χ ἔ- 

οὔ γὰρ ταχὺ συντήκεταν" ἐὰν δὲ νότιός τεῃ, καὶ ἡλίιος 
ΡῚ Α΄ - »"᾽ ς 

ἐπιλάμπῃ, ὀλέγον χρόνον" ταχὺ γὰρ διαχεῖται. “Ὅταν 
δὲ ἐπινίφῃ συνεχῶς, οὐδὲν δεῖ" ἐπικαλύπτει γάφ᾽ 
οὐδὲ, ἂν πνεῦμα ἢ μέγα" συμφοροῦν γὰρ τὴν χιόγα, 
ἀφανίξει. 2 Κύνας μὲν οὖν οὐδὲν δεῖ ἕ ἔχοντα ἐξιέναι 

ἐπὶ τὴν ϑήραν ταὐτην" ἡ γὰρ χιὼν καίει τῶν κυνῶν 

τὰς δῖνας, τοὺς πόδας, τὴν ὀσμὴν τοῦ λαγῶ ἀφανέ- 
ι ᾿ δ᾽ Γ ΄ }] Ἁ ’ 2 

ζει διὰ τὸ ὑπέρπαγες. «Δαβόντα δὲ τὸ δίκτυα, μετ 
2) ΄ » [ Ν, 32 [ 5 ᾿ »-Ὁ- 2; 

ἄλλου ἐλϑόντα, πρὸς τὰ ὅρη παριέναι ἀπὸ τῶν ἕρ- 
Ἃ 2 ᾿ Γ ἣν ον Υ ι γων" καὶ, ἐπειδὰν λάβῃ τὰ ἴχνη, πορεύεσθαι κατὼ 

ΟΝ 9 ι Φ «ὦ - Π 1 ᾽ »ΣΖΨἍΜ 3ϑ. » Γ 

ταῦτα. ὅ “Εὸὰν δ᾽ ἐπηλλαγμένα ῃ), ἐκ τῶν αὐτῶν πά- 
39 39 Ὁ ᾿ ᾿ 

λιν εἰς τὸ αὐτὸ ἥκοντα, κύχλους ποιούμενον ἐχπε- 
οὐἴέναν τὰ τοιαῦτα, ζητοῦντα ὅποι ἔξεισι. Πολλὰ 

δὲ πλανᾶται ὃ λαγὼς, ἀπορούμενος ὅπου κατακλιϑῇ" 
«“ - ᾿ 

ἅμα δὲ καὶ εἴϑισται τεχνάζειν τῇ βαδίσει, διιὲ τὸ 
ΒῚ ϑ - ἊΝ 2 

διώκεσθαι ἀεὶ ἀπὸ τῶν τοιούτων. 4 ̓ Επεὶ δ᾽ ἂν φα 
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νἢ τὸ ἴχνος, προϊέναι εἰς τὸ πρόσϑεν. ἄξει δὲ ἢ πρὸς 
σύσκιον τόπον ἢ πρὸς ἀπόκρημνον" τὶ γὰρ πγεύμο 
τὰ ὑπερφορεῖ τὴν χιόνα ὑπὲρ τῶν τοιούτων" πνεῖν 
λείπεται οὖν εὐνάσιμα πολλά" ξητεῖ δὲ τοῦτο. ὃ Ἔ- 
πειδὰν δὲ τὰ ἴχνη πρὸς τοιαῦτα φέρῃ, μὴ προσιέναι 
ἐγγὺς, ἵνα μὴ ὑποκινῇ, ἀλλὰ κύκλῳ ἐκπεριϊέναι" 
ἐλπὶς γὰρ, αὐτοῦ εἶναι. 4ἢλον δ᾽ ἔσται" τὰ γὰρ 

ἰχνη ἀπὸ τῶν τοιούτων οὐδαμοῦ περάσει. 6 Ἔπει- 
δὸν δὲ ἢ σαφὲς, ὅτι αὐτοῦ ἐστὲν, ἐᾷν" μενεῖ γάρ' 
ἕτερον δὲ ζητεῖν, πρὸὺν τὶ ἴχνη ἄδηλω γενέσθαι ) τῆς 
ὥρας ἐνθυμούμενον, ὅπως, ἂν καὶ ἑτέρους εὑρίσκῃ, 
ἔσταν ἢ λειπομένη ἱκανὴ περιστήσασϑαι. 7 Ἥκον- 
τὸς δὲ τούτου, περιτείνειν αὐτῶν δκάστῳ τὰ δίκτυα, 
τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ ἐν τοῖς μελαγχείμοις, πϑ- 
φιλαμβάνοντα ἐντὸς, πρὸς ὅτῳ ἂν ἢ καὶ, ἐπειδὼν 
ἑστηκότα ἢ, προσελϑόντα κινεῖν. ὃ ᾿Εὰν δὲ ἐκκυ- 
λισϑῇ ἐκ τῶν δικτύων, μεταϑεῖν κατιὶ τὰ ἴχνη. ὁ δὲ 
ἀφίξεται πρὸς ἕτερα τοιαῦτα χωρία, ἐὰν μὴ ἄρα ἐν 
αὐτῇ τῇ χιόνι πιέσῃ ἑαυτόν. “Σκεψάμενον οὖν δεῖ, 
ὅπου ἂν ἢ, περιΐστασϑαι. “Ἐὰν δὲ μὴ ὑπομένῃ, με- 
ταϑεῖν" ἁλώσεται γὰρ καὶ ἄνευ τῶν δικτύων" δον 
γὰρ ἀπαγορεύει, διὰ τὸ βάϑος τῆς χιόνος, καὶ διὰ 

τὸ κάτωθεν τῶν ποδῶν λασίων ὄντων ἰόῤημμνννν 

αὐτῷ ὄγκον πολὺν. 
Ολν. ΓΧ. κι Ἐπὶ δὲ τοὺς εβροὺς καὶ τὺς ἐλά- 

φους κύνας εἶναι Ἰνδικάς" εἰσὶ γὰρ ἰσχυραὶ, μεγά- 
λαι, ποδώκεις, οὐκ ἄψυχοι" ἔχουσαι δὲ ταῦτα, ἵκα- 
γαὶ γίγνονται πογεὶ». Τοὺς μὲν οὖν γεογνοὺς τῶν 

μεβρῶν τοῦ ἦρος ϑηϑᾷν" ταύτην γὰρ τὴν ὥραν γί 
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7νονται. 2 Κατασκέψασϑαι δὲ πρότερον προελϑόν- 
τὰ εἰς τὸς ὀργάδεις » οὗ εἰσὶν ἔλαφοι ολεϊσται;» ὅπου 

τ 
δ᾽ ἂν ὦσιν, ἔχοντα τὸν κυναγωγὸν τὼὠς κύνας καὶ 
ἀκόντια, πρὸ ἡμέρας ἐλϑόντα εἷς τὸν τόπον τοῦτον, 

-“ὥ ὔ »Σ'ὋΟ ο! « Α 

τὸς μὲν κύνας δῆσαν ἄποϑεν ἐκ τῆς ὕλης, ὅπως μὴ, 
, -“Νἷ’ 3 

ἂν ἴδωσι τὰς ἐλάφους, ὑλακτῶσιν " αὐτὸν δὲ σκοπιω- 
-ο“᾿ο οΙ ι -ε ’ 2 5 Π] Α 

ρεῖσϑαι. 6 Ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ ὄψεται ἀγούσας τοὺς 
γεβροὺς πρὸς τὸν τόπον, οὗ ἂν μέλλῃ ἑκάστη τὸν ἕαυ- 

-ὉἍ ἸΕΙ, Π ᾿ κε ᾿ - Ἃ 
τῆς εὐνάσειν. ΚΚατακλίνασαι δὲ, καὶ γάλα δοῦσαι, καὶ 
διασκεψάμεναι, μὴ δρῶνται ὑπό τινος, φυλάσσει τὸν 
ς »-“ἷ κ΄ Υ̓ 2 λ .»“" 5 . 939 ’ ἦν δό 
ἑαυτῆς ἑκάστη, ἀπελθοῦσα εἰς τὸ ἀντιπέρας. 4. 1δὐγ- 

᾿ - ᾿ ᾿ Υ ω 3.»ϑ ᾿ 
τα δὲ ταῦτα τὰς μὲν κύνας λῦσαι, αὐτὸν δὲ λαβόντα 

". ο- ὴ 
ἀκόντια προϊέναι ἐπὶ τὸν νεβρὸν τὸν πρῶτον, ὅπου 
εἶδεν εὐνασθέντα, τῶν τόπων ἐνθυμούμενον, ὕπος 
μὴ διαμαρτήσεταν" πολὺ γὰρ ἀλλοιοῦνται τῇ ὄψει 
ἐγγὺς προσιόντι, ἢ οἷοι πόῤῥωθεν ἔδοξαν εἶναι. 

32..ν , Ε ς : 
5. ᾿Επειδὰν δὲ ἴδῃ αὐτὸν, προσιέναι ἐγγύς. Ὃ δε 
εἰ 2 ’ ε φηι ν -Ὁ  , 9 Νὰ ἕξει ἀτρέμα, πιέσας ᾿ ἐπὶ γῆν, καὶ ἐάσει ἀγελέσϑαι 
(ἐὰν μὴ ἐφυσμένος ; ῇ ) βοῶν μέγα. Τούτου δὲ γεγνο- 
μένου, οὗ μενεῖ" ταχὺ γὰρ τὸ ὑγρὸν, ὃ ἔχει ἐν ξαυ-: 
τῷ, ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ συνιστάμενον, ποιεῖ ἀποχωρεῖν 
ΕΝ ς,,1.} εἰς "τυ - . ῇ 

αὐτόν. 0 ««λώσεται δὲ ὑπὸ τῶν κυνῶν σὺν πόνῳ διω- 
κόμενος " λαβόντα δὲ δοῦναι τῷ ἀρκυωρῷ ὃ δὲ βοή- 

ς [35 «ἍἘι' Ν᾿ αν - ι Φ, τῷ , σεται" ἢ δ΄ ἔλαφος τὰ μὲν ἰδοῦσα, τὰ δ᾽ ἀκούσασα, 
ἐπιδραμεῖται τῷ ἔχοντι αὐτὸν, ζητοῦσα ἀφελέσϑαι εὐραμεΐται τῷ ἕχ υὐτὸν, ζητοῦσα ἀφελέσϑαι. 

ἋΣ -Ὃ 7 Ἐν δὲ τοὗτῳ τῷ καιρῷ ἐγκελεύειν ταῖς κυσὶ, καὶ 
χρῆσϑαι τοῖς ἀκοντίοις. ἹΚρατήσαντα δὲ τούτου, πο- 

Υ ν αν Α 2] Ἁ - 2» 32» 
θεύεσϑαι καὶ ἐπὶ τοὺς ἄλλους, καὶ τῷ αὐτῷ εἴδει 

3 ν᾽ ἔλα -“" ω Ν Θ ι ᾿ 

πρὸς αὐτοὺς χρῆσϑαι τῆς ϑήρας. 8. Καὶ οἱ μὲν νέοι 
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τῶν νεβρῶν οὕτως ἁλίσκονται" οἵ δὲ ἡδη μεγάλοι, 
χαλεπῶς" γέμονται, γὰρ «μετὰ τῶν μητέρων καὶ ἕτέ-: 
θὼν ἐλάφων" καὶ ἀποχωροῦσιν, ὅταν διώκωνται, ἐν 
μέσαις, ὅτὲ δὲ πρόσϑεν, ἐν δὲ τῷ ὄπισϑεν ὀλιγάκις. 

9 «Αἱ δ᾽ ἔλαφοι τὸς κύνας, ὑπὲρ αὐτῶν ἀμυνόμεναι, 
καταπατοῦσιν' ὧστε οὗκ εὐάλωτοί εἶσιν, ἐὰν μὴ 
προσμίξας τις εὐϑὺς διασκεδάσῃ αὐτὲς ἀπ᾿ ἀλλήλων, 

ὥστε μονωϑῆναι τινὰ αὐτῶν. τὸ Βιασϑεῖσαν δὲ 
τοῦτο, τὸν μὲν πρῶτον δρόμον αὖ κύνες ἀπολείπον- 
ται" ἢ τε γὰρ ἀπουσία τῶν ἐλάφων ποιεῖ, αὐτὸν πε- 
οἰφοβον, τό τε τάχος οὐδενὶ ἐοικύς ἐστι τῶν τηλέι- 

κούτων νεβρῶν" δευτέρῳ. δὲ καὶ τρίτῳ δρόμῳ ταχὺ 
ἁλίσκονται" τιὶ γὰρ σώματα αὐτῶν, διιὰὰ τὸ ἔτι νεαρὰ 
εἶναι, τῷ πόνῳ οὐ δύνανται ἀντέχειν. τἀ Ἵσταντιαι" 
δὲ καὶ ποδοστράθαι ταῖς ἐλάφοις ἐν τοῖς ὄρεσι, περὶ 

τοὺς λειμῶνας καὶ τιὶὶ δεῦϑρα, καὶ τὰς νάπας ἕν ταὶς 

διόδοις, καὶ τοῖς ἔργοις, πρὸς ὅ τι ἂν προσίῃ. 12 Χρὴ 
δὲ εἶναι τὰς πτοδοστράβας σμίλακος πεπλεγμένας, μὴ, 

περιφλοίους, ἵνα μὴ σήπωνται, τὰς δὲ στεφάνας εὖ- 
κύκλους ἐχούσας, καὶ τοὺς ἥλους ἐναλλὰξ σιδηροῦς 

τε καὺ ξυλίνους ἐγκατατιεπλεγμένους ἐν τῷ πλοκάμῳ" 
μείζους δὲ τοὺς σιδηροῦς, ὕπως ἂν οἵ μὲν ξύλινοι 

ὑπείκωσι τῷ ποδὲ, οἵ δὲ πιέζωσι. τό Τὸν δὲ βρό- 
γον τῆς σειρίδος τὸν ἐπὶ τὴν στεφάνῃν ἐπιτεϑησό- 
μεν, πάπελαμενον σπιίζρτου, καὶ αὐτὴν τὴν σειρίς- 

δα - ἔστι γὰρ ἀσηπτότατον τοῦτο" ὃ δὲ βρόχος αὖ- 
τὸς ἕστω στιφρὸς, καὶ ἡ σειρίς. τὸ δὲ ξύλον τὸ ἐξα- 

πτύμεγον, ἔστω μὲν δρυὸς ἢ πρίνου, μέγεθος τρί- 
σπόϑαμον, περίφλοιον, πόχος παλαιστῆς. τά στά- 

. 
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ναι δὲ τὰς ποδοστράβας, διελόντα τὴς γῆς μάϑος 

πενταπάλαιστον, περιφερὲς δὲ τοῦτο, καὶ ἄνωϑεν 
ἴσον ταῖς στεφάναις. τῶν ποδοσεραβῶν, εἰς δὲ τὸ χά- 

τω ἀμειβόμενον στενότητι" διελεῖν δὲ καὶ τῇ σειρίδι 
καὶ τῷ ξύλῳ τῆς γῆς, ὅσον ἵζεσϑαι ἀμφοῖν. 15 171οιή- 

σαντα δὲ ταῦτα, ἐπὶ μὲν τὸ βάϑος τὴν ποδοστράβην 
ἐπιϑεῖναν κατωτέρω ἰσόπεδον, περὶ δὲ τὴν στεφάνην 
τὸν βρόχον τῆς σειρίδος, καὶ αὐτὴν καὶ τὸ ξύλον κα- 
ϑέντα εἰς τὴν χώραν τὴν ἑκατέρου " τῇ στεφάνῃ ἐπι- 
ϑεῖγαι δοκίδας ἀτρακτυλίδος , μὴ ὑπερτειγούσας εἰς 

τὸ ἔξω, ἐπὶ δὲ τούτων πέταλα λεπτὰ, ὧν ἂν ἡ ὥρα; ῃ. 

10 Μετὰ δὲ τοῦτο τῆς γῆς ἐπιβαλεῖν ἐπὶ αὐτὰ πρῶ» 

τον μὲν τὴν ἐπιπολῆς, ἐ Ξαιρεϑεῖσαν ἑ ἐχ τῶν ὑρυγμά- 
τῶν" ἄνωϑεν δὲ [ταὔτα] γῆς στερεῦίς τῆς ἄποϑεν, 
ἵνα ἢ τῇ ἐλάφῳ ὃ ὅτι μάλιστα ἄδηλος ἡ ἢ στάσις " τὴν τὸ 
περιοῦσαν τῆς γῆς ἀποφέρειν πόῤῥω ἀπὸ τῆς ποδο- 
στράβης" ἐὰν γὰρ ὀσφραΐνηται νεωστὲ κεκινημένης, 
δυσωπεῖται" ταχὺ δὲ ποιεῖ τοῦτο. 17 ᾿Επισκοπεῖν 
δὲ, ἔχοντα τὰς κύνας, τὰς μὲν ἐν τοῖς ὄρεσιν ἑστώ- 

σας, μάλιστα μὲν ἕωϑεν" χρὴ δὲ καὶ τῆς ἄλλης ἡμέ- 
ρας" ἐν δὲ τοῖς ἔργοις πρωΐ, Ἔν μὲν γὰρ τοῖς ὄρε’ 

σιν οὗ μόνον τῆς νυκτὸς ἁλίσκονται, ἀλλὰ καὶ μεϑ' 
ἡμέραν, διὰ τὴν ἐρημίαν" ἐν δὲ τοῖς ἔργοις τῆς νυ- 
χτὸς, διὰ τὸ μεϑ' ἡμέραν περιφοβεῖσϑαι τοὺς ἂν- 
ϑροώπους. τὃ ᾿Επειδὰν δὲ εὕρῃ ἀνεστραμμένην τὴν 

δοστράβην, μεταϑεῖν ἐπιλύσαντα τὰς κύνας, καὶ 
ἐπικελεύσαντα, κατὰ τὸν ὅλκον τοῦ ξύλου, σκοπού- 

μενον, ὅπου ἂν φέρηται. Ἔσται δὲ οὖκ ἄδηλον ἐπὶ 
τὸ πολὺ" οἵ τε γὰρ λίϑοι ἔσονται κεκινημένοι, τὰ 

Χπν. ῬΟΤΙΤ, Κ 
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τ᾿ ἐπισύρματα τοῦ ξύλου καταφανῆ ἐν τοῖς ἔργοις" 
ἐὼν δὲ τραχέας τόπους διαπερᾷ, αἵ πέτραι δέουσι τὸν 

φλοιὸν τοῦ ξύλου ἀφηρπασμένον, καὶ κατὼ τοῦτο 
ὕψους αἵ μεταδρομαὶ ἔσονται. 16 ᾿Εὰν μὲν οὖν τοῦ 
προσϑίου ποδὸς ἁλῷ, ταχὺ ληφϑήσεται" ἐν γὰρ τῷ 
δρόμῳ πᾶν τὸ σῶμα τὺὑπτει καὶ τὸ πρόσωπον" ἐὰν 
δὲ τοῦ ὄπισϑεν, ἐφελκόμεγνον τὸ ξύλον ἐμποδὼν ὅλῳ 
ἔστε τῷ σώματι" ἐγνέοτε δὲ καὶ εἰς δικρόας τῆς ὕλης 
ἐμπίπτει φερόμενον, "αὶ, ἐὰν μὴ ἀποῤῥήξη τὴν σει- 
ΠΝ »πτολαμβιάνεται αὐτοῦ. 20 Χρὴ! δ᾽, ἐὰν οὕ- 
τῶς ἕλῃ, ἢ ἢ περιγενόμενος πόνῳ, ἐὰὼδν μὲν ῇ ἄῤῥην, μὴ 
προσιέναι ἐγγὺς" τοῖς γὰρ κέρασι παΐει καὶ τοῖς πο- 
σίν" ἄποϑεν οὖν ἀκοντίζειν. “Ἁλίσκονται δὲ καὶ ἄνευ 
ποδυστράβης διωχόμεναι, ὅταν ἢ ἢ ὥρα ϑερινή" 
ἀπαγορεύουσι γὰρ σφόδρα, ὥστε ἑστῶσαι ἀκοντίζον- 
ται" διπτοῦσι δὲ καὶ εἰς τὴν ϑάλατταν, ἐὰν κατέ- 
χωνται, καὶ εἰς τὰ ὕδατα ἀπορούμεναι" ὅτὲ δὲ διὰ, 

δύσπνοιαν πίπτουσι. 
κν. Χ. 1 πρὸς δὲ τὸν ὕν τὸν ἄγριον κεκτῆ- 

σϑαν κύνας Ἰνδικὸς, Κρητικὰς, «Τοκρέίδας, «“ακαί- 
γας" ἄρκυς, ἀκόντια, προβόλια, ποδοστράβας. πρῶ- 

τΟΡ μὲν οὐ» χρὴ εἶνιαν τὰς κύνας ἐκ τούτου τοῦ γέ- 
γους μὴ τὰς ἐπιτυχοὗσας, ἵνα' ἕτοιμοι ὦσι πολεμεῖν 
τῷ ϑηρίῳ. 2 ΑΑἱ δὲ ἄρκυς λίνων μὲν τῶν αὐτῶν, 
ὥνπεὲρ αἵ τῶν λαγωῶν " ἔστωσαν δὲ πεντεκαιτετταρα- 
κογντάλινοι ἐκ τριῶν τόνων" ἕκαστος δὲ τόνος ἔκ πεν- 

τεκαίδεκα λίνων - ἀπὸ δὲ τοῦ κορυφαίου τὸ μέγεθος 
δεχάμματοι, τὸ δὲ βάϑος τῶν βρόχων πυγόγνος" οἱ 
δὲ περίδρομοι, ἡμιόλιοι τοῦ τῶν ἀρκύων πάχους" 
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ὶ 3) . ᾿ 

ἐπὶ ἄκροις δὲ δακτυλίους ἐχέτωσαν, ὑφείσϑωσαν δὲ 
ς 3 π ὁ δὲ 3. ο.ο ) ᾿ "Ὁ 

ὑπὸ τοὺς βρόχους, τὸ δὲ ἄπρον αὐτῶν ἐχπεράτω ἕξω 

διὰ τῶν δακτυλίων". ἱκανοὶ δὲ πεντεκαίδεκα. ὅ Τὰ 

δὲ ἀκόντια ἔστω παντοδαπιὶὶ, ἔχοντα τὰς λόγχας 
2 ΓῸ ς 1 

εὐπλατεὶς καὶ ξυρήκεις, ῥάβδους δὲ στιφράς. Τὰ 
᾿ Υ - ι ᾿ 2} ι ’ 

δὲ προβόλια, πρῶτον μὲν λόγχας ἔχοντα τὸ μὲν μέ:- 
γεϑος πενταπαλαίστους, κατὰ δὲ μέσον τὸν αὐλὸν 

πγώδοντας ἀποχεχαλκδευμένους, στιφροὺς, χαὶ τὰς 

ῥάβδους κρανείας δορατοποαχεῖς. Αἱ δὲ ποδοστρά- - με ἤῤῳ 9 χϑίς. "δ᾽ 9 ον 
-Ὁ -»"Ἄ γὴ ἢ , θαι, ὅμοιαι ταῖς τῶν ἐλάφων. “Συγκυνηγέται ὃ 

ΤᾺ κ ’ Γ 4 6 ι - ς Υ 

ξστωσαν" τὸ γὰρ ϑηρίον μόλις καὶ ὑπὸ πολλῶν ἀλί- 

σκεται. φη δὲ δεῖ τούτων ἑκάστῳ χρῆσϑαι πρὸς 

ϑήραν, διδάξω. 4 7Π[οῶὥτον μὲν οὖν χρὴ ἐλθόντας, 
οὗ ἂν οἴωνται εἶναι, ὑπάγειν τὸ κυνὴ ηγέσιον, λύσαν»- 

τὰς μίαν τῶν κυνῶν τῶν “ακαινῶν, τὰς δ᾽ ἀλλὰς 
" Π “ΦΓ -Ρ 3 " 

ἔχοντας δεδεμένας συμπεριϊέναι τῇ κυνί. 5. ᾿Επειδὰν 
᾿ 3 - ΚΡΕΟΥ ς--Ὁ -53 δὲ λάβῃ αὐτοῦ τὰ ἴχνη, ἕπεσϑαι ἑξῆς τῇ ἰχνεύσει, 

«ς , ΝῚ 3: ᾿ -" 

ἡγουμένῃ ἀκολουϑίᾳ. Ἔσται δὲ καὶ τοῖς κυνηγέταις 

πολλὰ δῆλα αὐτοῦ, ἐν μὲν τοῖς μαλακοῖς τῶν χω- 
ρέων, τὰ ἴχνη" ἐν δὲ τοῖς λασίοις, τῆς ὕλης κλάσμα- 
τα ὅπου δ᾽ ἂν δένδρα ἢ ἢ» πληγαὶ τῶν ὀδόντων. 
6 Ἣ δὲ κύων ἐπὶ τὸ πολὺ ἀφίξεται τόπον ὑλώδη 
ἰχνεύουσα" κατακλένεται γὰρ τὸ ϑηρίον ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ εἰς τοιαῦτα" τοῦ μὲν γὰρ χειμῶνος ἐστὲν ἄλεει- 

Π -Ὁ ι Γ » ωὐ εν ι Φνπἑ. κα 
νὰ, τοῦ δὲ ϑέρους ψυχεινά. ) “Ππειδὰν δ΄ ἀφίκηται 

. 39 "»" 3 ᾿ 

ἐπὶ τὴν εὐνὴν, ὑλακτεῖ" ὃ δ᾽ οὐκ ἀνίσταται ὡς τὰ 
Ξ ; πολλά. «αβόντα οὖν τὴν κύνα, καὶ ταύτην μετὰ 

“Ὁ 2] -ῸὉὟ΄ 2! ΕῚ . -»"“ 2. ὦ ; Ἃ 

τῶν ἄλλων δῆσαι ἄποϑεν ἀπὸ τὴς εὐνῆς πολὺ, καὶ 
3 4 [ν] Πα 7 Π ᾿ 2 2 “ 

εἰς τοὺς ὁρμους ἐμβιάλλεσϑαι τὺὺς ἄρκυς, ἐπιβάλλοντα 

πρὶ 
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5 ο 

τοὺς βρόχους ἐπὶ ἀποσχαλιδώματα τῆς ὕλης δικρὰ 
“Σᾷ » 9 ε.᾿» ο 

τῆς δὲ ἀρκυος αὐτῆς μακρὸν προήκοντα κόλπον ποιεῖν, 
9 “2 3» ᾿ς Π ες Υ “ο΄ 

ἀντηρέδας ἔἕνδυϑεν ἑκατέρωθεν ὑὕφιστάντα κλῶνας, 
ω »ι 3 , ἃ ὦ ε 9 Ἃ - 
ὅπως ἂν είς τὸν κόλπον διὰ τῶν βρόχων αἵ αὐγαὶ τοῦ 

φὲ ἀπό ὡς «μάλιστα ἐνέχωσιν, ἵνα προσϑέοντι ὡς 
φανώτατον ἢ τὸ ἔσω" καὶ τὸν περίδρομον ἐξάπτειν 
ἀπὸ δένδρου ἰσχυροῦ, καὶ μὴ ἐκ δάχου" συνέχονται 
γὰρ ἐν τοῖς ψιλοῖς αἵ ὁάχοι. “Ὑπὲρ δὲ ἑκάστης ἐμ:- 

“ ω εἰ Ἃ 4 ’ εἴ 3 ᾿ 2 
φράττειν τῇ ὕλῃ καὶ τὰ δύσορμα, ἵνα εἰς τὰς ἄρκυς 

“« 3 

ποιῆται τὸν δρόμον [καὶ] μὴ ἐξαλλάττων. ὃ Ἐπειδὰν 
δὲ στῶσιν, ἐλϑόντας πρὸς τὰς κύνας, λῦσαι ἁπάσας, 

καὶ λαβόντας τὰ ἀκόντια καὶ τὰ προβόλια, προΐδναι. 
᾿Εγκελεύειν δὲ ταῖς κυσὶν ἕνα τὸν ἐμπειρότατον, τοὺς 
δ᾽ ἄλλους ἕπεσϑαι κοσμίως ἀπολείποντας ἀπὶ ἀλλή- 

ς ΕῚ 3 ͵ 

λων πολὺ, ὅπως ἂν ἢ αὐτῷ ἱκανὴ διαδρομὴ " ἐὸν γὺρ 
ὑποχωρῶν ἐμπέσῃ εἰς πυκνοὺς, κίνδυνος πληγῆναι" 
ᾧ γὰρ ἂν προσπέσῃ, εἰς τοῦτον τὴν ὀργὴν κατέϑετο. 
η ᾿Επειδὰν δὲ αἵ κύνες ἐγγὺς ὦσι τῆς εὐνῆς, ἐπεισία- 
σι" ϑορυβούμενος δ᾽ ἐξαναστήσεται, καὶ ἥτις ἂν τῶν 

-Ὁ 2 Ὡ 

κυνῶν προσφέρηται αὑτῷ πρὸς τὸ πρόσωπον, ἀναρ- 
εΥ ͵ 3.) - δυο. καὶ δὲ κ οι δι: δίψει" ϑέων δ᾽ ἐμπεσεῖται" ἐὰν δὲ μὴ, μεταϑεῖν ἀνάγ- 
χη. Καὶ ἐὰν μὲν ἢ τὸ χωρίον καταφερὲς, ἐν ᾧ ἂν ἔχῃ 

ς ͵ - Ἄ 2 

αὐτὸν ἡ ἄρκυς, ταχὺ ἐξαναστήσεται" ἐὰν δὲ ἄπεδον, 
ΡῚ 4 ς "᾿ Ἃ ΡῈ 32» 3 Υ͂ δὲ 

εὐϑυς ἑἕστήξεται περὶ αὐτὸν ἔγωγ. 10 Εν τοὐτῳ ὃ8 
3 

τῷ καιρῷ αἵ μὲν κύνες προσκείσονται" αὐτοὺς δὲ χρὴ 
3 4 φυλαττομένους αὐτὸν ἀκοντίζειν, καὶ λέϑοις βάλλειν, 

.“. ᾿ Ι 1 Ϊ 

περιϊσταμένους ὄπισϑεν, καὶ πολὺ ἄποϑεν, ἕως ἂν 

κατατείνῃ προωϑῶν αὑτὸν τῆς ἄρκυος τὸν περίδρο- 
μον. Εἶτα, ὅστις ἂν ἢ τῶν παρόντων ἐμπειρότατος 
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καὶ ἐγκρατέστατος, προσελϑόντα ἐκ τοῦ πρόσϑεν τῷ 
3 . 

προβολίῳ παΐειν. τ΄ Ἐὰν δὲ μὴ βούληται ἀκοντιζό- 
μενος καὶ βαλλόμενος κατατεῖναιν τὸν περίδρομον, 
ἀλλ ἐπανιεὶς ἔχη πρὸς τὸν προσιόντα περιδρομὴν Κ 
ποιούμενος, ἀνάγκη, ὅταν οὕτως ἔχῃ, λαβόντα τὸ προ- 

3 9 Ὁ - τ ΐφ-" 

βόλιον προσιέναι, ἔχεσθαι δ΄ αὐτοῦ τῇ μὲν χειρὶ τῇ 
ΞῚ [Ω] ῳ ἢ Ἂς ᾽ 2» »ὋὉ» 

ἀριστερᾷ πρόσϑεν, τῇ δὲ ἑτέρᾳ ὄπισϑεν" κατορϑοῖ 
᾿ ς ᾿ 3 , 3 - ς δὲ ὃ 5... 5 ’ “- γὰρ ἡ μὲν ἀριστερὰ αὐτοῦ, ἡ δὲ δεξιὰ ἐπεμβάλλει 

ἔμπροσϑεν δὲ ὃ ποὺς ὃ μὲν ἀριστερὸς ἑπέσϑω τῇ χειρὶ 
τῇ ὁμωγύμῳ᾽ ὃ δὲ δεξιὸς, τῇ ἑτέρᾳ. 12 Προσιόντα 

Υ Γ 3 Α » ι δὲ προβάλλεσϑαι τὸ προβόλιον, μὴ πολλῷ μείζω δια- 
ιν 0 , 2 ’ ᾿ πεν . βάντα ἢ ἐν πάλῃ, ἐπιστρέφοντα τὸς πλευρὰς τὰς εὐ- 

Υ͂ κ “Ἥ» 4 ͵ ΕΥ ι ωὠγύμους ἐπὶ τὴν χεῖρα τὴν εὐώνυμον" εἶτα εἰςβλέ- 
ποντα εἰς τὸ ὄμμα τοῦ ϑηρίου, ἐνθυμούμενον τὴν κί- 
γησιν τὴν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τῆς ἐκείνου. ἸΙροσφέρειν 
δὲ τὸ προβόλιον φυλαττόμενον, μὴ ἐκκρούσῃ ἐκ τῶν 
γειρῶν τῇ κεφαλῇ ἐχνεύσας" τῇ γὰρ δύμῃ τῆς ἐχκρού- 

, ᾿ - “" 

σεὼς ἕπεται. 1ὅ Παϑόντα δὲ τοῦτο πίπτειν δεῖ ἐπὶ 
, κν» -»-ὉὋ « ᾿ ᾿ ᾿ 

στόμα, καὶ ἔχεσϑαι τῆς ὕλης κάτωϑεν" τὸ γὰρ ϑη- 
Υ ω , ᾽ ; . 

ρίον, ἐὰν μὲν οὕτως ἔχοντι προσπέσῃ, διὼ τὴν σιμό- 
τητα τῶν ὀδόντων τὸ σῶμα οὐ δύναται ὑπολαβεῖν" 
ἐὰν δὲ μετεώρῳ, ἀνάγκη πληγῆναι. Πειρᾶται μὲν 
οὖν μετεωρίζειν " ἐὰν δὲ μὴ δύνηται, ἀμφιβὰς πατεῖ. 

: 5 ᾿ ᾿ τ - 14 «“παλλαγὴ δὲ τούτων μία ἐστὶ μόνη, ὅταν ἐν τῇ 
ἀνάγκῃ ταύτῃ ἔχηται, προσελϑόντα ἐγγὺς τῶν συγκυ- 
γηγετῶν ἕνα, ἔχοντα προβόλιον, ἐρεϑέζειν ὡς ἀφή- 
σοντα" ἀφιέναι δὲ οὐ χρὴ, μὴ τύχῃ τοῦ πεπτωχότος. 
15 Ὅταν δὲ ἴδη τοῦτο, καταλιπὼν ὃν ἂν ἔχη ὑπ 
αὐτῷ, ἐπὶ τὸν ἐρεϑίζοντα ὑπ᾽ ὀργῆς καὶ ϑυμοῦ ἐπι- 
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στρέψει. Τὸν δὲ τοχὺ ἀναπηδᾷν, τὸ δὲ προβόλιον 

μεμνῆσϑαι ἔχοντα ἀνίστασϑαι" οὗ γὰρ καλὴ ἢ σω- 

τηρία ἄλλως ἢ χρατήσαντι. τῦ Ἡροσφέρειν δὲ πά- 

λιν τὸν αὐτὸν τρύπον, καὶ προ ϑεννεαι ἐντὸς τῆς ὧμο- 

πλάτης, } ἣ ἢ σφαγὴ, καὶ ἀντερείσαντα ἔχειν ἐῤῥωμε- 

γως" ὃ δὲ ὑπὸ τοῦ μέγους πρόεισι, καὶ εἰ, μὴ κω- 

λύοιεν οἵ κγώδοντες, τῆς λόγχης, ἀφίκοιτ' ἂν διὰ τῆς 
ῥάβδου προωϑῶν αὑτὸν πρὸς τὸν τὸ προβόλιον ἕχον- 

τα. 17 Οὕτω δὲ πολλὴ ἡ ἥ δύναμίς ἔστιν αὐτοῦ, ὥστε 

καὶ, ἃ οὐκ ἂν οἵοιτό τις, πρόσεστιν αὐτῷ" τεϑνεῶ- 
τος γὰρ εὐθὺς ἐάν τις ἐπὶ τὸν ὀδόντα ἐπιϑῇ τρίχας, 

συγτρέχουσι»" οὕτως ἑἰσὺ θερμοῦ ζῶντι δὲ διάπυ- 

θο,, ὅταν ἐρεϑίξηται" οὗ γὰρ ἂν τῶν κυνῶν, ἅμαρ- 

τάγνων τῇ πληγῇ τοῦ σώματος, ἄκρα τὰ τριχώματα 

περιξπέμπρα. 18 Ὃ μὲν οὖν ἄῤῥην, τοσαῦτα καὶ 

ἔτι πλείω πράγματα παρασχὼν, ἁλίσκεται. ᾿Εὡὰν δὲ 

ϑήλεια ἢ ἢ ὴ ἐμπεσοῦσα, ἐπιϑέοντα παΐειν, φυλαττό- 

μὲνον, “μὴ ὡσϑεὶς πέσῃ" παϑόντα δὲ τοῦτο πατεῖς 

σϑαι ἀνάγκη καὶ δάκνεσθαι. Ἕκχόντα οὖν οὗ χρὴ 

ὑποπίπτειν" ἐὰν δὲ ὁ ἄκων ἔλϑῃ εἰς τοῦτο, διαναστίά- 

σεις γίγνονται αἵ αὐταὶ, ὥσπερ ὑπὸ τοὺ ἄῤῥενος" 
ἐξαναστάντα δὲ δεῖ παίειν τῷ προβολίῳ, ἕως ἂν ἀπο’ 

ἈΤΕΡΥῚ). 19 “λίσκονται δὲ καὶ ὧδε" ἵστανται μὲν αὖ 

τοῖς αἵ ἄρκυς ἐπὶ τὰς διαβάσεις τῶν ναπῶνγ, εἰς τοὺς 

δρυμοὺς, τὰ ἄγκη, τιὶ φρυχέω; ἣ εἰςβολαί εἰσιν εἰς 

τὰς ὀργάδας καὶ τὰ ἕλη καὶ τὰ ὕδατα. Ὅ δὲ τετα- 

γμένος, ἔχων τὸ προβόλιον, φυλάττει τὰς ἄρκυς. Οἱ 

δὲ τὰς κύνας ἐπάγουσι, τοὺς τόπους ζητοῦντες τοὺς 

καλλίστους ἐπειδὰν δὲ εὑρεϑῇ, διώκεται. 20 ᾿Εὰν 

ι ἐαβυῦμθε ον τ 35 
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οὖν εἰς τὴν ἄρκυν ἐμπίπτῃ, τὸν ἀρκυωρὸν ἄναλα- 
βόντα τὸ προβόλιον προσιέναι καὶ χρῆσϑαι ὡς εἴρη- 
καὶ ἐὰν δὲ μὴ ἐμπέσῃ, μεταϑ εν. ἁλίσκεταν δὲ καὶ, 
ὅταν ἢ πνίγη, διωκόμενος ὑττὸ τῶν κυνῶν" τὸ γὰρ ϑη- 
ρον, καίπερ ὑπερβάλλον δυνάμει, ἀπαγορεύει ὑπέρ- 

39 

ασϑμον γιγνόμενον. 21 ««ποϑνήσκουσι δὲ κύνες 
ω 32 ᾽ 

πολλαὺ ἐν τῇ τοιαύτῃ ϑήρᾳ;: καὶ αὐτοὶ οἵ κυνηγέται 
[«᾿ ἄν, ἡ - ΟΝ Ὶ 

κινδυνεύουσιν. Ὅταν δ᾽ ἐν ταῖς μεταδρομαῖς ἀπειρη- 
2 , ’ ι Ὁ...) . κότι ἀναγκάζωνται προσιέναι [τὰ προβόλια] ἢ ἕν υ- 
ΝΥ .Ψ Ψ.' 9 “Ὁ 3 Υ̓͂ ΡλῚ 2 ᾿ 

δατι ὄντι ἢ ἀφεστῶτι πρὸς ἁἀποκρήμνῳ ἢ ἐκ δασέος 
}] ’ ὁ τ, “ ᾿ 3 ᾿ ἵ δ ἃ 2 2 

μὴ ϑέλοντι ἐξιέναι" (οὐ γὰρ κωλύει αὐτὸν οὔτε ἀρ- 
32} 32! 3ωι ἰ “" δ »ἐ Γ 

κυς, οὔτε ἄλλο οὐδὲν, φέρεσϑαν ὅμόσε τῷ πλησιάζον- 
. . ὃ 

τι) ὅμως μέντοι προσιτέον, ὅταν ἔχῃ οὕτως, καὶ ἐπι- 
3 Α - κ᾿ 

δεικτέον τὴν εὐψυχίαν, δὲ ἣν εἵλοντο ἐκπονεῖν τὴν 
Π ἢ ᾿ ᾿ ΄ Ὕν. ΄ Ν ἐπυϑυμίαν ταύτην. 22 Χρηστέον δὲ τῷ προβολίῳ καὶ 
ταῖς προβολαὶς τοῦ σώματος ὡς εἴρηται" εἰ γάρ τι 
καὶ πάσχον, οὐκ ἂν διά γε τὸ ὀρϑῶς ποιεῖν πάσχοι. 
ε; ᾿ ε ᾿ 3 “-“Ὕ [χ] -»Ὕ ἘΠ. 

Ἰστανταῖι δὲ αἵ ποδοστράβαι αὐτοῖς, ὥσπερ τοῖς. ἐλά- 
οι, ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις, καὶ ἐπισκέψεις αἵ αὐταὶ, 
καὶ μεταδρομαὶ, καὶ αἵ πρόσοδοι, καὶ αἵ χρεῖαι τοῦ 

᾿ 3.»ϑΝ ι»ν ω ς 
προβολίου. “5. Τὰ δὲ »εογνὰ αὐτῶν οταν ἁλίσκηται, 
χαλεπῶς τοῦτο πάσχει" οὔτε γὰρ μονοῦται » ἕως ἂν 
μικρὰ ἢ ὅταν τε αἷ κύνες εὕρωσιν», ἢ ' προΐδῃ τί, ταχὺ 
εἰς τὴν ὕλην ἀφανίζεται" ἕπονταΐ τὸ ἐπὶ τὸ πολὺ ὧν 

δ 
ἂν ὡσιν ἄμφω, χαλεποὶ ὄντες τότε, καὶ μᾶλλον μα- 
χόμενοι ὑπὲρ ἐκείνων ἢ ὑπὲρ αὑτῶν. 

Ολν. ΧΙ. 1 «δέοντες δὲ, παρδάλεις, λύγκες, πάν- 
ΕΙ ἣν 2] Φ᾽ Ε΄ Ἁ » ᾽ 

ϑηρες, ἄρκτον καὶ τἄλλα, ὅσα ἐστὲ τοιαῦτα ϑηρία, 
ξο ν 2 ᾿ » 
αλίσκεται ἐν ξέναις χώραις, περὲ τὸ Πάγγαιον ὄρος, 
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καὶ τὸν Κιιττὸν τὸν ὑπὲρ τῆς ΠΠακεδονίας, τὰ δ᾽ ἐν 
τῷ ̓ λύμπῳ τῷ μυσίῳ, καὶ ἐν Πινδῷ, τὰ δ᾽ ἐν τῇ νύ- 
σῃ τῇ ὑπὲρ τῆς Συρίας, καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις ὦ ὄρεσιν, 
ὅσα οἷά τ' ἔστι τρέφειν τοιαῦτα. 2. ἉἉλίσκεται δὲ τὰ 
μὲν ἐν τοῖς ὄρεσι φαρμάκῳ διὰ δυσχωρίαν ἀκονιτικῷ. 
Ἰαραβάλλουσι δὲ τοῦτο οἵ ϑηρώμενοι, συμμιγνύντες 
εἰς τὸ αὐτὸ ὅτῳ ἂν ἕκαστον χαίρῃ, περὶ τὰ ὕδατα, καὶ 
πρὸς ὃ τι ἂν ἄλλο προσίῃ. ὅ Τὰ δὲ αὐτῶν καταβαΐ- 
γοντα εἷς τὸ πεδίον τῆς νυχτὸς, ἀποκλεισϑέντα, μετὸὺ 

ἵππων καὶ ὅπλων ἁλίσκεται, εἰς κίνδυνον καϑιστάντα 
τοὺς αἱροῦντας. 4 Ἔστι δὲ οἷς αὐτῶν καὶ ὀρύγματα 
ποιοῦσι περιφερῆ, μεγάλα, βαϑέα, ἐν μέσῳ λείποντες 
κίονα τῆς γῆς. ᾿ἘΕπὶ δὲ τοῦτον εἷς νύχτα ἐπέϑεσαν δὴ- 
σαντες αἶγα, καὶ ἔφραξαν κύκλῳ τὸ ὄρυγμα ὕλῃ, ὥστε 
μὴ περιορᾷν, εἴσοδον οὐ ἡ λείποντες. Τὰ δὲ ἀκούοντα τῆς 
φωνῆς ἐν τῇ νυκτὶ, κύκλῳ τὸν φραγμὸν περυϑέουσι, καὶ 
ἐπειδὰν μὴ εὑρίσκῃ δίοδον, ὑπερπηδᾷ καὶ ἁλίσκεται. 

Οκλν, ΧΙ]. 1 Περὶ μὲν αὐτῶν τῶν πράξεων τῶν ἐν 
τοῖς κυνηγεσίοις εἴρηται. ᾿Ὠφελήσονται δὲ οἵ ἐπυϑυ- 
μήσαντες τούτου τοῦ ἔργου πολλά" ὑὕγίειάν τὲ γὰρ 
τοῖς σώμασι παρασκευάσουσι, καὶ ὁρᾷν καὶ ἀκούειν 
μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον" τὰ δὲ πρὸς τὸν πόλεμον 
μάλιστα παιδεύει. ἃ Πρῶτον μὲν τὰ ὅπλα ὅταν ἔχον- 
τες πορεύωνται ὁδοὺς χαλεπὰς, οὖκ ἀπεροῦσιν " ἀνέ- 
ξονται γὰρ τοὺς πόνους, διὰ τὸ εἰϑίσϑαι μετὰ τούτων 
αἱρεῖν. τὸ ϑηρία. "Ἔπειτα εὐνάζεσϑαὶ τε σκληρῶς δυ- 

γατοὶ ἔσονται, καὶ φύλακες εἶναι ἀγαϑοὶ τοῦ ἐπιτατ- 
τομένου. ὅ Ἔν δὲ ταῖς προσόδοις ταῖς πρὸς τοὺς πο- 

λεμίους ἅμα υἷοΐ τε ἔσονται ἐπιέναι, καὶ τὰ παραγ’ 
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᾿ »-" ᾿ ᾿ ῳ Ἁ 3 Ἁ δ᾿ ἰδὲ ᾿ 

γελλόμενα ποιεῖν, διιὺ τὸ οὕτω καὶ αὐτοὶ αἱρεῖν τὰς 
2! ’ 3.) - 3 ᾿ ι ἄγρας. Τεταγμένον δ΄ ἐν τῷ πρόσϑεν, οὐ λείψουσιτὰς 

»"ἢ 3 ι -»“ο-Ὃὦ τάξεις, διὰ τὸ καρτερεῖν δύνασθαι. 4 Ἔν φυγῇ δὲ τῶν 
πολεμίων ὀρϑῶς καὶ ἀσφαλῶς διώξονται τοὺς ἐναν- 

τίους ἐν παντὶ χωρίῳ, διὰ συνήϑειαν. Ζυστυχήσαν- 
τος δὲ οἰκείου στρατοπέδου, ἐν χωρίοις ὑλώδεσι καὶ 

, .ο-Ὁ - 3 

ἀποκρήμνοις ἢ ἄλλοις χαλεποῖς οἷοΐ τ᾿ ἔσονται καὶ αὖ- 
: ο- «ς Π 

τοὺ σώζεσϑαι μὴ αἰσχρῶς, καὶ ἑτέρους σώζειν" ἡ γὰρ 
ΡῸ 2 “- 

συγήϑεια τοῦ ἔργου παρέξειν αὐτοῖς πλέον τι εἰδέναι. 
Ω ν"» ᾿ »Σ-Ἅο Ι] -ν,»», ῇ 

5 Καὶ ηδὴ τινὲς τῶν τοιούτων, πολλοῦ ὄχλου συμμά- 
Π ω 3.»ϑΝ ὄωον κι Υ͂ Ἂς “ ὃ ι 

χων τρεφϑέντος, τῇ αὐτῶν εὐεξίᾳ καὶ ϑράσεν διὰ δυς- 

χωρίαν ἁμαρτόντας τοὺς πολεμίους νενικηκότας ἀνα- 

μαχόμενοι ἐτρέψαντο" ἀεὶ γάρ ἐστι τοῖς τὰ σώματα 
ΕἸ Ὁ ον. ἣν -»-" 

καὶ τὰς ψυχὰς εὖ ἔχουσιν ἐγγὺς εἶναι τοῦ εὐτυχῆσαι. 
Ν ᾿ ᾿ .ο-Ὁ ει! - 6 Εἰδότες δὲ καὶ οἵ πρόγονοι ἡμῶν, ὅτι ἐντεῦϑεν εὐ- 

τύχουν πρὸς τοὺς πολεμίους, ἐπιμέλειαν τῶν νεῶν 
ἐποιήσαντο" σπανίζοντες γὰρ καρπῶν τὸ ἐξαρχῆς, ἐνό- 
μισαν ὅμως τοὺς κυνηγέτας μὴ κωλύειν, [διὰ τὸ] μη- 
δὲν τῶν ἐπὶ τῇ γῇ φυομένων ἀγρεύειν " 7 πρὸς δὲ τοὐ- 

»οὉὮὯ Ι ᾿] 9 

τῳ, μὴ νυκτερεύειν ἐντὸς πολλῶν σταδίων, ἵνα μὴ ὅ- 
Ἂ - ᾿ 3 .ο ; ᾿Ὶ 

φαιροῖντο τὰς ϑήρας αὐτῶν οἵ ἔχοντες ταύτην τὴν 
"“ἦὗ΄" ᾿ ε. 'Ἢ « 

τέχνην. “Ἑώρων γὰρ, ὅτι τῶν νεωτέρων ἡ ἡδονὴ μόνη 
ο - : ᾿ αὕτη πλεῖστα ἀγαϑιὰ παρασκευάζει. Σωὠφρονγάς τε 

γὰρ ποιεῖ καὶ δικαίους, διὰ τὸ ἐν τὴ ἀληϑείᾳ παι- 
δεύεοϑαι" ὃ [τά τε τοῦ πολέμου διὰ τῶν τοιούτων 

2 - 39 ΓΝ -»“ε 2} 5 ] 
εὐτυχοῦντες ηἠσϑάγοντο " τῶ» τε ἄλλων εἴ τι βούλον- 
ται ἐπιτηδεύειν καλῶν, οὐδενὸς ἀποστερεῖ, ὥσπερ ἕτε- 

᾿ Ρ “- 

ραι κακαὶ ἡδοναὶ, ὃς οὐ χρὴ μανϑάνειν. ᾿Εκ τῶν τοι- 
οὕτων οὖν στρατιῶταἑ τὲ ἀγαϑοὶ καὶ στρατηγοὶ γί- 
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)νονται, 9 Ὧν γὸρ οἵ πόνοι τὸ μὲν αἰσχρὰ καὶ ὕβρι- 
στικιὶ ἐκ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἀφαιροῦνται, 
ἐπιϑυμίαν δ᾽ ἀρετῆς ̓ἐνηύξησαν, οὗτοι ἄριστοι" οὐ 
γὺρ ἂν περιΐδοιεν οὔτε τὴν πόλιν τὴν ἑαυτῶν ἀδὲ- 
κουμένην, οὔτε τὴν χώραν πάσχουσαν κακῶς. 

10 «“Ἱ“έγουσι δὲ τινες, ὡς οὐ χρὴ ἐρᾷν κυνηγεσίων, 
ἵνα μὴ τῶν οἰκείων ἀμελῶσι»" οὐκ εἰδότες, ὅτι οἵ τὸς 
πόλεις καὶ τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντες, πάντες τῶν οἱ- 
κείων ἐπιμελέστεροί εἶσιν. 11 Εἰ οὖν οἵ φιλοκυγηγέ- 
ταῦ παρασκευάζουσιν αὑτοὺς τῇ πατρίδι χρησίμους 
εἶναι εἴς τὰ μέγιστα, οὐδ᾽ ἂν τὰ ἴδια πρόοιντο" σὺν 
γὰρ τῇ πόλει καὶ σώζεται καὶ ἀπόλλυται τὰ οἰκεῖα 
ἑχάστου" ὥστε πρὸς τοῖς αὑτῶν καὶ τὰ τῶν ἄλλων 

ἰδιωτῶν οἵ τοιοῦτον σώζουσι. 12 Πολλοὶ δὲ, ὑπὸ 

φϑόνου ἀλόγιστοι, τῶν ταῦτα λεγόντων αἱροῦνται 
διὰ τὴν αὐτῶν κακίαν ἀπολέσθαι μᾶλλον, ἢ ἑτέρων 
ἄρετῇ σώξεσϑαι" αἵ γὰρ ἡδοναὶ αἵ πολλαὶ καὶ κακαί" 

ὧν ἡττώμενοι ἢ λέγειν 1 ἢ πράττειν ἐπαΐρονται τὰ ὶ χεΐ- 
ρω. τ Εἶτα ἐκ μὲν τῶν ματαίων λόγων ἔχϑρας ἄναι- 
ροῦνται, ἐκ δὲ τῶν κακῶν ἕργων νόσους, καὶ ζημίας, 
καὶ ϑανάτους, καὶ αὐτῶν, καὶ παΐέδων, καὶ φέλων, 
ἀναισϑήτως μὲν τῶν κακῶν ἔχοντες, τῶν δὲ ἡδονῶν 
πλέον τῶν ἄλλων αἰσϑανόμενοι » οἷς τίς ἂν χρήσαιτο 

εἰς πόλεως σωτηφίαν; ; τά Τούτων μέντοι τῶν κακῶν 
οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἀφέξεται, ἐρασϑεὶς ἁ ὧν ἐγὼ παράσνεν 

παίδευσις γὰρ καλὴ διδάσκει ρῆσϑαι γόμοις, καὶ λέ- 
γεν περὶ τῶν δικαίων, καὶ ἀκούειν. 15 Οἵ μὲν οὖν 
παρασχόντες αὑτοὺς ἐπὶ τὸ ἀεί τὸ μοχϑεῖν τε καὶ δὲ 

δάσκεσϑαι, αὑτοῖς μὲν μαϑήσεις καὶ μελέτας ἐπιπό-. 
ν᾽ 
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γους ἔχουσι, σωτηρίαν δὲ ταῖς ἑαυτῶν πόλεσιν " οἱ δὲ 
μὴ ϑέλοντες διὰ τὸ ἐπίπονον διδάσκεσθαι, ἀλλὰ ἐν 
ἡδοναῖς ἀκαΐροις διάγειν, φύσει οὗτοι κἀκιστοι. 
16 Οὔτε γὰρ γόμοις οὔ τε λόγοις ἀγαϑοῖς πείϑονται" 

οὐ γὰρ εὑρίσκουσι, διὸ τὸ μὴ πονεῖν, οἷον χρὴ τὸν 
ἀγαϑὸν εἶναι" ὥστε οὔτε ϑεοσεβεῖς δύνανται εἶναι, 
οὔτε σοφοί" τῷ δὲ ἀπαιδεύτῳ χρώμενοι πολλιὰ ἐπιτι- 
μῶσι τοῖς πεπαιδευμένοις. 17 Διὶ μὲν οὖν τούτων 
οὐδὲν ἂν καλῶς ἔχοι" διὰ δὲ τῶν ἀμεινόνων ἅπασαι 

αἷ ὠφέλειαι τοῖς ἀνθρώποις εὕρηνται" ἀμείνους οὖν 

οὗ ϑέλοντες πονεῖν. τὸ Καὶ τοῦτο ἐπιδέδεικται με- 
γάλῳ παραδείγματι" τῶν γὰρ παλαιοτέρων οἱ παρὰ 
Χείρωνι, ὧν ἐπεμνήσθην, νέοι ὄντες, ἀρξάμενοι ἀπὸ 
τῶν κυνηγεσίων πολλὰ καὶ καλ ζ ἔμαϑον" ἐξ ὧν ἐγέ- 
γετοὸ αὐτοῖς μεγάλη ἀρετὴ, δέ ἣν καὶ νῦν ϑαυμάξον- 
ται" ἧς ὅτι μὲν ἐρῶσι πάντες, εὔδηλον" ὅτι δὲ διὰ πό- 

γὼν ἐστὶ τυχεῖν αὐτῆς, οἵ πολλοὶ ἀφίστανται. 10 Τὸ 

μὲν γὰρ κατεργάσασϑαι αὐτὴν ἄδηλον, οἵ δὲ πόνοι οἱ 
ἐν αὐτῇ ἐνόντες φανεροί. Ἴσως μὲν οὖν, εἰ ἦν τὸ σῶμα 
αὐτῆς δῆλον, ἢ ἧττον ὃν ἠμέλουν οἵ ἄνϑρωποι ἀρετῆς" 

εἰδύτες, ὅτι, ὥσπερ αὑτοῖς ἐκείγη ἐμφανὴς ἐστιν, οὕτω 
καὶ αὐτοὶ ὑπ᾽ ἐκείνης ὁρῶνται. 60 Ὅταν μὲν γάρ τις 

ὁρᾶται ὑπὸ τοῦ ἐρωμένου, ἅπας ἑαυτοῦ ἐστι βελτίων, 
καὶ οὔτε λέγει οὔτε ποιεῖ αἰσχρὰ οὐδὲ κακὰ, ἵνα μὴ 

ὀφϑλῆ ὑπ᾽ ἐκείνου. 21 “Ὑπὸ δὲ τῆς ἀρετῆς οὐχ οἰόμε- 
γον ἐπισκοπεῖσθαι, πολλὰ κακὰ καὶ αἰσχρὰ ἐναντίον 
ποιοῦσιν, ὅτι αὐτὴν ἐκεῖνοι οὐχ δρῶσιν" ἡ δὲ παντα- 
χοῦ πάρεστι, διιὲ τὸ εἶναι ἀϑάνατος, καὶ τιμᾷ τοὺς 
περὶ αὐτὴν. ἀγαϑοὺς, τοὺς δὲ κακοὺς ἀτιμάζει. ΔὩ ἀεὶ 
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οὖν εἰδεῖεν τοῦτο, ὅτι ϑεᾶται αὐτοὺς, ἵεντο ἂν ἐπὶ 
τοὺς πόνους καὶ τὸς παιδεύσεις, αἷς ἁλίσκεται μόλις, 

καὶ κατειργάζοντο ἂν αὐτήν. 
(λν. ΧΠΙα Θαυμάζω δὲ τῶν σοφιστῶν καλου- 

μένων, ὅτι φασὶ μὲν ἐπὶ ἀρετὴν ὄγειν οἵ πολλοὶ τοὺς 
γέους, ἄγουσι, δ᾽ ἐπὶ τοὐναντίον " οὔτε γὰρ ἄνδρα που 
ἑωράκαμεν » ντιν οἵ γὺν σοφισταὶ: ὰ ἰγαϑὸν ἐποίη- 
σαν" οὔτε γράμματα παρέχονται, ἐξ ὧν χρὴ ἀγαϑοὺς 
γίγνε εὐσϑαι" 2 ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ματαίων πολλὰ αὖὐ- 
τοῖς γέγραπται, ἀφ᾽ ὧν τοῖς νέοις αἵ μὲν ἡδοναὶ κεναὶ, 
ἀρετὴ δ᾽ οὐκ ἕνι" διατριβὴν δ᾽ ἄλλως παρέχει τοῖς ἐλ- 

πίσασί τι ἐξ αὐτῶν μαϑήσεσϑαι μάτην, καὶ ἑτέρων 
κωλύει χφησίμων, καὶ διδάσκει κακά. 2 Ππέμφομαν 
οὖν αὐτοὺς τὸ μὲν μεγάλα μειζόνως " περὶ δὲ ὧν γφά- 
φουσιν, ὅτι τὰ μὲν ῥήματα αὐτοῖς ἐρητηράνυ γνῶμαι 
δὲ ὀρϑῶς ἔχουσαι, αἷς ἂν παιδεύοιντο οἵ νεώτεροι ἐπὶ 
ἀρετὴν, οὐδαμοῦ. 4 ̓ Εγὼ δὲ ἰδιώτης μὲν εἰμι, οἶδα δὲ, 
ὃτι κράτιστον μέν ἐστι παρὰ αὐτῆς τῆς φύσεως τὸ ἀ- 
γαϑὸν διδάσκεσθαι" δεύτερον δὲ, παρὰ τῶν ἀληϑῶς 
ἀγαϑόν τι ἐπισταμένων, μᾶλλ ον, ἢ ὑπὸ τῶν ἐξαπα- 
τῷν τέχνην ἐχόντων. 5 Ἴσως οὖν τοῖς μὲν ὀνόμασιν οὐ 
σεσοφισμένως λέγω" (οὐδὲ γὰρ ζητῶ τοῦτο) ὧν δὲ δέο»- 
ται εἰς ἀρετὴν οἱ καλῶς πεπαιδευμένοι, ὀρϑῶς ἐγνω- 

σμένα ζητῶ λέγειν " ὀνόματα μὲν γὰρ οὐκ ἂν παιδεὺ- 
σειαν, γνῶμαι δὲ, εἰ καλῶς ἔχοιεν. 6 [ Ψέγουσι δὲ καὶ 
ἄλλοι πολλοὶ τοὺς νῦν σοφιστὰς, καὶ οὐ τοὺς φιλοσό 
φους, ὅτι ἐν τοῖς ὀνόμασι σοφίζονται, καὶ οὐκ ἐν τοῖς, 
γοήἡμασιν. Οὗ λανϑάνει δὲ με, ὅτι καλὸν καὶ ἑξῆς γε-, 
γράφϑαι" ῥάδιον γὰρ ἔσται αὐτοῖς ταχὺ, μὴ ὀρϑῶς, 
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μέμψασϑαι" 7 καΐτοι γέγραπταί γε οὕτως, ἵγα ὀρϑῶς 
ἕχῃ», καὶ μὴ σοφιστικοὺς ποιῇ, ἀλλὰ σοφοὺς καὶ ἄγα- 
ϑοὺς" οὐ γὰρ δοκεῖν αὐτὰ βούλομαι μᾶλλον ἢ εἶναι 
χρήσιμα, ἵνα ἀνεξέλεγκτα ἢ Ἂ εἰς ἀεί, 8 Οἵ σοφισταὶ ὶ δ᾽ 
ἐπὶ τῷ ἐξαπατᾷν λέγουσι, καὶ γράφουσιν ἐπὶ τῷ ἑαυτῶν 
κέρδει, καὶ οὐδένα οὐδὲν ὠφελοῦσιν" οὐδὲ γὰρ σοφὸς 
αὐτῶν ἐγένετο υὐδεὶς οὐδ᾽ ἔστιν" ἀλλὰ καὶ ἀρκεῖ ἑκά- 
στῳ σοφιστὴν κληθῆναι" ὃ ἐστιν ὄνειδος παρά γε τοῖς 
εὖ φρονοῦσι. 9 Τὰ μὲν οὖν τῶν σοφιστῶν ἀαρα ἰνή. 
τα παραινῶ φυλάττεσϑαι, τὰ δὲ τῶν φιλοσόφων ἐγθυ- 
μήματα μὴ ἀτιμάξειν " οἱ μὲν γὰρ σοφισταὶ πλουσίο υς 
καὶ γέους ϑηρῶνται, οἵ δὲ φιλόσοφοι πᾶσι κοινοὶ καὶ 
φίλοι" τύχας δὲ ἀνδρῶν οὔτε τιμῶσιν οὔτε ἀτιμάζουσι. 

10 Πὴ ζηλοῦν δὲ μηδὲ τοὺς ἐπὶ τὰς πλεονεξίας εἰ- 
κῇ ἰόντας, μηδ᾽ ἐπὶ τὰς ἰδίας, μηδ᾽ ἐπὶ τὰς δημοσίας" 
ἐρϑειμηϑέντα ᾿ ὅτι οἱ μὲν ἄριστοι αὐτῶν γιγνώσκον- 
ται μὲν ἐπὶ τὼ βελτίω, ἐπίπονοί τ᾽ εἰσὶν, οἱ δὲ κακοὶ 
πασχουσί τὲ κακῶς, καὶ γιγνώσκονται ἐπὶ τὰ χείφω. 
11 Τάς τὸ γὰρ τῶν ἰδιωτῶν οὐσίας ἄφαιρο ὑμεγοι καὶ 
τὰ τῆς πόλεως, εἷς τὰς κοινὰς σωτηρίας ἀνωφελέστε- 
φοέ εἰσι τῶν ἰδιωτῶν " τά τε σώματα πρὸς τὸν πόλεμον 
κάκιστα καὶ αἴσχιστα ἔχουσι, πογεῖν οὐ δυνάμενοι. 
Οἱ δὲ κυνηγέται εἰς τὸ κοινὸν τοῖς πολίταις καὶ τὰ 
σώματα καὶ τὰ “τήματα καλῶς ἔχοντα παρέχουσιν. 
1 Ἔρχονται δὲ οἵ μὲν ἐπὶ τὰ θηρία, οὗ δ᾽ ἐπὶ τοὺς 
φίλους. Καὶ οἵ μὲν ἐπὶ τοὺς φίλους ἱ ἐόπτες. δύσκλειαν 
ἔχουσι παρὰ πᾶσιν" οἱ δὲ κυνηγέται ἐπὶ τὰ ϑηρία 
ἰόντες εὔκλειαν " ἑλόντες μὲν γὰρ πολέμια νικῶσι" μὴ 
ἑλόντες δὲ πρῶτον μὲν, ὅτι πάσης τῆς πόλεως ἐχϑροῖ; 
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Ῥ - 2» 3ὕ 9, Ὁ 5.5 το ἃ 
ἐπιχειροῦσιν, ἔπαινον ἔσχον" ἔπειτα, ὅτι οὔτ᾽ ἐπὶ ἀν- 
νν 2 γν 

δρὺς βλάβῃ οὔτε φιλοκερδείᾳ ἔρχονται. 15 Ἔπειτα 
» 2 φω " 

ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρήματος βελτίους γίγνονται πρὸς 
᾿ ᾿ χ ᾿ δ 39 τ ὃ ὃ δι- 39 . ᾿ ἌΝ 

πολλὰ καὶ σοφώτερον δὲ ουὅ διδάξομεν. αν γὰρ ἡ 
Υ͂ Χ) “ Χ» ι π᾿. Ἔ πόγοις καὶ ἐνθυμήμασι καὶ ἐπιμελείαις πολλαὶς ὕπεό- 
Σ 3 ΕΝ ( 32 ᾿ ᾿ ϑ Υ 

βάλλωνται, οὐκ ἂν ἕλοιεν ἀγρὰς. τά Τὰ γὰρ ἀντίχεα- 
3.ϑ,. ἽὋἪὋὮἪν - ο 2 - 

λα αὐτῶν, ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἀγωνιζόμενα, καὶ ἐν τῇ 
“ὦ ΞΦ “᾿ “ [4] - 

αὑτῶν οἰκήσει, ἐν ἱσχὺϊ πολλῇ ἐστιν" ὥστε τῷ κυγὴ- 
γέτῃ μάτην οἵ πόνοι γίγνονται, ἐδν μὴ μείξονε φιλο- 

Ὁ Π 39 ῳ « 

πονίᾳ καὶ πολλῇ συνέσει κρατήσῃ αὐτῶν. 15 Οἱ μὲν 
οὖν κατὰ πόλιν βουλόμενοι πλεονεκτεῖν, μελετῶσι γυ- 
κἂν φίλους οἱ δὲ κυνηγέται, κοινοὺς ἐχϑροὺς" καὶ 

. νι ς τι -ὔὉ7Σ 2) 
τοὺς μὲν ἡ μελέτη αὕτη ποιεῖ͵ πρὸς τοὺς ἄλλους πολε- 

Υ - ᾿ εξ 

μίους ἀμείνους, τοὺς δὲ πολὺ χείρους " καὶ τοῖς μὲν ἡ 
ἄγρα μετὰ σωφροσύνης, τοὶς δὲ μετὶ αἰσχροῦ ϑράσους. 

᾽ ι Ἂ 3 Υ ς ᾿ Τ 16 Κυκοηϑείας δὲ καὶ αἰσχροκερδείας οἵ μὲν δύναν- 
Ὁ 3 Α 

ται καταφρονεῖν, οἵ δ᾽ οὔ δύνανται" φωνὴν δὲ οἱ μὲν 
-ο -Ὁ 39 2 4 τ , - - ι 

εὐεπὴ ἱᾶσιν, οἵ δ᾽ αἰσχράν" πρὸς δὲ τὰ ϑεῖα τοῖς μὲν 
ι , 5 -Ὁ 2 2 ’ 

οὐδὲν ἐμποδὼν ἀσεβεῖν, οἵ δ᾽ εὐσεβέστατοι. 17 44Τ6- 
γοι γὰρ παλαιοὶ κατέχουσιν, ὡς καὶ ϑεοὺὶ τούτῳ τῷ ἕρ- 

- . γῳ χαίρουσι καὶ πράττοντες καὶ ὁρῶντες " ὥστε ὑπάρ- 
ἰ Ὁ 3 Ὁ 2 

χειν ἐνθυμουμένους τούτων ϑεοφιλεῖς τ᾽ εἶναι καὶ εὖ- 
»"’»ν κ ’ ᾿Ὶ 3 »“οαὙΛῪἕὃ 

σεβεῖς τοὺς νέους, τοὺς ποιοῦντας ἐγὼ παραινῶ, οἷο- 
᾿ ς . - ς»Ὥν "Ὁ [ ἴᾷᾳ, ἂχ 

μέγους ὑπὸ ϑεῶν του ὁρᾶσϑαον ταῦτα. Οὕυτου δ᾽ ἂν 

εἴεν καὶ τοκεῦσιν ἀγαϑοὶ, καὶ πάση τῇ ἑαυτῶν πόλει, 
Ἃ Ἄν. ὦ “ “Ὁ: “ Ἃ 3 ᾿ καὶ ἑνὲ ἑκάστῳ τῶν πολιτῶν καὶ φίλων. τὃ Οὐ μόνον 

"᾽᾿ὦ 2! Ι 

δὲ, ὅσοι ἄνδρες κυνηγεσίων ἠἡράσϑησαν, ἐγένοντο ἀγα- 
᾿ -ν τ ΄ ς - 

ϑοὶ, ἀλλὰ καὶ αἵ γυναῖκες, αἷς ἔδωκεν ἡ, ϑεὸς ταῦτα 
.“ὕ ν ; Μν.- 

Ἄρτεμις, ᾿ἀταλάντη, καὶ Πρύκρις, καὶ εἴ τις ἀλλη. 
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